English

Kde se lovecká vášeň
pojí se zaujetím pro inovaci.
Již po několik desetiletí vyrábí firma STRASSER podstatné součásti loveckých a sportovních zbraní celosvětově známých značek.
Součásti, které pocházejí z našeho rakouského výrobního závodu,
také spolehlivě doprovázejí evropskou kosmickou raketu Ariane při
jejích cestách do vesmíru. Především jsme však náruživí lovci, kteří
velmi přesně vědí, na čem venku opravdu záleží. Z tohoto pevného
základu jsme vycházeli také tehdy, když jsme v roce 2005 představili
svoji přímotažnou opakovačku STRASSER RS 05, která udala nový
směr ve vývoji loveckých zbraní a stala se mezníkem v jejich historii.
Tato modelová řada, která je vysoce oceňována lovci v celém světě a
která je vybavena patentovaným hydraulickým uzamykáním hlavně,
byla v roce 2014 rozšířena o model STRASSER RS 14 vybavený inovovaným systémem výměny hlavně RS, jenž byl výsledkem důsledného pokračujícího vývoje zaměřeného na neustálé zdokonalování.
Jednoduchost našeho nově konstruovaného systému výměny hlavně RS umožňuje spolehlivou a přesně opakovatelnou změnu ráže,
jaká je dobře známa již z modelu RS05. Nový systém výměny hlavně
RS současně představuje splnění snu obdivovatelů jednoduché a
zároveň pokrokové techniky.
Pro všechny lovce, kteří svoji zbraň používají způsobem nevyžadujícím změny ráže, je určena opakovačka STRASSER RS SOLO, která
jim poskytuje veškeré přednosti našeho přímotažného systému při
mimořádně příznivém poměru ceny a výkonu. Hlaveň zbraně RS
SOLO se dodává s ráží, která je přímo požadována zákazníkem, a
plní své úkoly s neměnnou vysokou výkonností a spolehlivostí.
Pro sportovní střelbu je svojí konstrukční koncepcí předurčena
puška STRASSER•TAC 1. Tato vysoce přesná zbraň poskytuje veškeré
vybavení a vlastnosti, které střelec potřebuje tehdy, je-li jeho úspěch
posuzován podle součtu dosažených bodů.
Díky bezpečnému a přesnému konstrukčnímu provedení a ergonomickým obslužným funkcím se přímotažné opakovačky STRASSER
staly spolehlivými průvodci na lovu jak v domácích revírech, tak i
v zahraničí.

STRASSER RS 14
Bezpečná. Rychlá. Přesná. Modulární. Elegantní.
Přesto jednoduchá.
Model STRASSER RS 14 představuje novou modulární vlajkovou loď
značky STRASSER. Díky více než 20 různým rážím je nejuniverzálnějším představitelem loveckých zbraní nejvyšší třídy.
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Abgebildetes Modell RS14 Black

Opakovačka STRASSER RS 14, která je rychlá, bezpečná a elegantní,
je spolehlivým partnerem na lovu i na střelnici. Vzhledem k nabízené rozmanitosti ráží je nepřekonatelná, pokud jde o rozsah
možností použití!
V tuzemsku i v zahraničí!

Technical details
Calibre:
Mini calibre (MIN): .222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout
Standard calibre (STA): .22-250 Rem.1), .243 Win., 6 XC,
6,5 Creedmoor, 6,5-284 Norma, 6,5x55SE, 6,5x65RWS, .270 Win.,
7x64, 7mm-08 Rem., .308 Win., .30-06, 8x57 IS, 8,5x63, 9,3x62
Magnum calibre (MAG): 7mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger
1)

Requires a special

Barrel length:
Standard and mini calibre: 56cm, 22“
Magnum calibre: 60cm, 24“
Total length:
Standard and mini calibre: 108cm, 42“
Magnum calibre: 112cm, 44“
Weight:
Standard and mini calibre: 3,1 - 3,2kg, 6 ¾ - 7 lb.
Magnum calibre: 3,2 - 3,3kg, 7- 7 ¼ lb.

STRASSER RS 14
S důrazem na vnitřní hodnoty.

Muška

Hledí

Výškově přestavitelná muška
z červeného sklolaminátu
umožňuje rychlé zacílení.
Detaily na straně 15

V světélkujícím žlutém
barevném provedení a
stranově přestavitelné.
Detaily na straně 15

Hlaveň
Výměnné hlavně řady RS se dodávají také v provedeních
se žlábkování, bez otevřených mířidel, se závitem v ústí
a jako odlehčené hlavně. Jsou opatřeny povrchovou
úpravou provedenou pomocí plazmové oxidace.
Detaily na straně 9

Předpažbí
Nový pákový klíč RS, který je určen pro
systém výměny hlavně BESTTM,
je uložen uvnitř předpažbí.
Detaily na straně 9

Montáž s vysoce přesnou opakovatelností

Jednoduchá změna ráže

Bleskurychlá opakovací funkce

Tříbodové ústrojí STRASSER s kulovou dosedací plochou
umožňuje vysoce přesnou, opakovanou montáž.
Detaily na straně 14

Výměna hlavy závěru je záležitostí několika sekund!
K dispozici jsou tři hlavy závěru: MIN, STA a MAG
Detaily na straně 8

Přímotažný závěr s velmi malým úhlem otevření páky
umožňuje rychlou funkci opakovacího ústrojí.
Detaily na straně 13

Pojistka
Ergonomicky konstruovaná pojistka se přesouvá
ve svislém směru. Způsob funkce pojistné matice
úderníku je stejný jako u kulovnice K98.

Nový systém výměny hlavně
Nový, patentovaný, mechanický systém výměny hlavně BESTTM
s bezkonkurenčně přesnou opakovatelností.
Detaily na straně 9

Zásobník
Vyrobený ze zušlechtěné oceli a vysoce
pevného hliníku.
Detaily na straně 11

Spoušť
Vyjímatelná kombinovaná spoušť s nastavitelným odporem;
ústrojí poskytuje prostor pro uložení zástrčného klíče potřebného
k rozebírání zbraně.
Detaily na straně 12

Pažba s rukojetí
Nový, ergonomický tvar pažby s rukojetí
výrazně tlumí pociťovaný zpětný ráz.

Vyobrazený model: RS14 Black Widow (s červenou koncovkou pažby)

Jedna zbraň pro všechny ráže.
Usnadněná změna ráže.
Přímotažné opakovačky STRASSER RS 14 jsou koncipovány a
dimenzovány pro mnohostranné použití při lovu. Fungují s nejvyšší
spolehlivostí a bezpečností při použití se všemi nabízenými rážemi.
Vkládání hlavy závěru lze díky otočné západce zvládnout několika
snadnými ručními úkony. K dispozici jsou tři hlavy závěru pro ráže
Mini, Standard a Magnum.

Mini calibre (MIN):
.222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout
Standard calibre (STA):
.22-250 Rem. 1), .243 Win., 6 XC, 6,5 Creedmoor, 6,5-284 Norma, 6,5x55SE,
6,5x65RWS, .270 Win., 7x64, 7mm-08 Rem., .308 Win.,
.30-06, 8x57 IS, 8,5x63, 9,3x62
Magnum calibre (MAG):
7mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger
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1)

Requires a special

Vysoce přesná opakovatelnost.
Nový systém výměny hlavně RS.
Mechanický způsob funkce našeho nově zkonstruovaného a patentového systému výměny hlavně BESTTM umožňuje naprosto přesně
opakovatelnou změnu ráže prostřednictvím výměny hlavně, která se
provádí bezkonkurenčním způsobem. Nový systém výměny hlavně
BESTTM přitom jednoduchý, pokrokový a promyšleným způsobem
nově definuje pojem vysoce přesné opakovatelnosti při výměně
hlavně. Svojí maximální přesností, bezpečností a mimořádně
jednoduchou ovladatelností udává tento systém nový směr v oboru
výroby loveckých zbraní.

Výměnná hlaveň se přitom upevňuje prostřednictvím spojovacího
prvku, jehož utahovací síla je předem nastavena mechanickým
způsobem. Tím je zajištěno, že hlaveň bude vždy bezpečně
uzamknuta působením nastavitelného, předem definovaného a
trvale neměnného utahovacího momentu. K uvolnění i uzamknutí
hlavně je potřebná pouze třetina otáčky upevňovací páky. Takto je
nejjednodušším způsobem zaručena vysoce přesná opakovatelnost
funkce systému uzamykání hlavně, která nemá obdobu.
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Rychlé, rychlejší,
přímotažný systém RS.
Velmi malý rozsah otevíracího pohybu páky závěru, jímž jsou vybaveny přímotažné opakovačky STRASSER, zajišťuje za všech okolností
bleskurychlý průběh střelby s opakováním. Závisí-li úspěch lovu na
rychlém sledu výstřelů, je právě přímotažný systém RS nejspolehlivějším partnerem lovce. Závěr s obzvláště lehkým chodem, který
je součástí tohoto bleskurychlého systému, je montován do všech
modelů ve shodně vysoké kvalitě. Přesnost, se kterou se naše pušky
vyrábějí, je střelcem vnímána při každé jednotlivém výstřelu.

10

Ergonomie, která je dokonale
propracována do posledního
Vyzrálý charakter přímotažných opakovaček STRASSER se stále
znovu projevuje v každém detailu. Je tomu tak i při výměně
zásobníku. Dvě mírně vypouklá tlačítka na obou stranách pouzdra
závěru jsou umístěna tak, aby dvojnásobně jištěný zásobník
po jejich stisknutí vklouzl střelci přímo do ruky.
Zásobníky se zvýšenou kapacitou zajišťují dostatečnou rezervu pro
rychlé sledy výstřelů

Driven hunt magazine:
STA: 6+1 shots, MAG: 5+1 shots
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Puška je pouze tak dobrá
jako její spoušť.
Všechny modely přímotažných opakovaček STRASSER jsou i v tomto
velmi citlivém místě vybaveny bezpečným patentovaným řešením,
které stěží hledá sobě rovné. Celé spoušťové nářadí lze snadno
vyjímat bez použití nářadí. U přímotažné spouště kombinovaná
s napínáčkem lze provádět nastavení odporu ve třech stupních:
lehkém, středním nebo těžkém. Také toto nastavení nevyžaduje
použití nářadí. Napínáčkem lze odpor spouště dodatečně upravovat
v rozmezí 100 - 200 g. Také u této konstrukční skupiny je zajištěna
naprostá celková bezpečnost prostřednictvím funkce automatického uvolnění spouště při otevření závěru.
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Dodrží, co slibuje.
Závěr RS s radiálními prvky.
Přímotažné opakovačky STRASSER jsou vybaveny závěrem zcela nové konstrukce,
který se uzamyká v hlavni a zajišťuje mimořádnou bezpečnost střelce i při nejvyšších
tlacích plynu. Tento závěr sestává ze čtyř vysoce přesných, „čtvrtkruhových“ masivních prvků ze zušlechtěné oceli, Tytto prvky v uzavřeném stavu přesně přiléhají
celou tvarovou uzavírací plochou k odpovídající ploše upínací drážky v hlavni, čímž
je zajištěno optimální pohlcování působících sil. Závěr RS s radiálními prvky tak
zajišťuje, bez ohledu na použitou ráži, nejvyšší míru bezpečnosti a přesnosti při
každém výstřelu.
Nové technické řešení závěru RS, které odpovídá nejpřísnějším bezpečnostním
standardům:

V průběhu pokračujícího vývoje jsme své, již tak velmi bezpečné technické řešení
uzávěru ještě dále zdokonalili. Díky malému otočnému dílu ze zušlechtěné oceli
patří přímotažné opakovačky STRASSER k nejbezpečnějším zbraním na světě.
V nataženém a zajištěném stavu je tento malý ocelový díl výkyvně pohyblivý za
spouštěcím klínem, který tím nevyhnutelně blokuje. Působením této nuceně
ovládané pojistné funkce zůstávají radiální prvky trvale zajištěné v hlavni, přičemž
za tohoto stavu dokáží přenášet a pohlcovat vznikající síly s ještě větší rezervou.
Tento patentovaný systém poskytuje nejvyšší bezpečnostní rezervy, které jsou mezi
přímotažnými závěry naprosto nebývalé a které dokáží i při nadměrně zvýšených
tlacích plynu zajistit bezpečnost střelce.

Předem naprogramovaný úspěch při lovu.
I v nejužších lesních průsecích.
Přímotažné opakovačky STRASSER jsou vybaveny otevřenými mířidly,
jejichž součásti jsou vyrobeny z kovu. Jsou konstruována jako mířidla
se záměrnou osou a sestávají ze stranově přestavitelného hledí,
které je zvýrazněno podložením ve světélkujícím žlutém barevném
provedení, a z výškově přestavitelné mušky z červeného sklolaminátu.
Toto uspořádání umožňuje bleskurychlé zaměření cíle.
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Nic není ponecháno náhodě.
Přesná montáž před odchodem z domu.
Přímotažné opakovačky STRASSER jsou připraveny pro montáž
zaměřovacího dalekohledu pomocí tříbodového ústrojí s kulovou
dosedací plochou, které bylo vyvinuto výhradně pro tyto zbraně.
Díky geometricky dokonalému tvaru této plochy je dalekohled
umístěn v poloze, ve které obzvláště hluboko zapadá
do pouzdra závěru a která je opakovaně dosažitelná s nejvyšší
přesností. Vlastní nasazování a snímání dalekohledu, které se
provádí pomocí bajonetového uzávěru, je rychlé, jednoduché
a přesné a přitom je zvládnutelné pouze jednou rukou.
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The model illustrated is the RS14 Super Luxus and RS14

Sestavíme vám
dokonale individuálně
uzpůsobenou loveckou
zbraň.
Boční desky své přímotažné opakovačky STRASSER můžete kdykoli
vyměnit. Přitom je lhostejné, zda se jedná o výměnné boční desky,
které jsou zhotoveny z kořenového dřeva, nebo o výměnné boční
desky s ručními rytinami.
Naši rytci se řídí přáními zákazníků, kteří chtějí zvěčnit své dojmy
z lovu. Nabídku završují koule kliky závěru ze dřeva nebo iniciály
zákazníka vyryté na uzavíracím víčku pistolové rukojeti.
Na lov si tak s sebou budete určitě brát naprostý unikát!

The model illustrated is the RS14
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Individuálně sestavená zbraň,
která je vyjádřením osobnosti
svého majitele.
Super Luxus, Exclusive I a Exclusive II – to jsou naše krásné, ručně
ryté doplňky, které lze přizpůsobit jakémukoli přání majitele zbraně.
Jako motiv, který bude vaši zbraň zdobit, si můžete vybrat své vlastní lovecké zážitky, jako například svého životního složeného jelena,
nebo si ji můžete nechat individualizovat podle jakéhokoli jiného
osobního přání. Přitom je lhostejné, zda se rozhodnete pro modele
Super Luxus s opracováním pomocí dláta nebo jeden z modelů
Exclusive I a Exclusive II s reliéfní rytinou.
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Domácí nebo např. také africká zvěř – vše je možné a bude samozřejmě ručně vyryto podle přání zákazníka. Každý kus je unikát, a tudíž i
zcela jedinečné, ručně ryté mistrovské dílo.
Spojením vysoce uměleckého řemesla s pečlivým výběrem kořenového dřeva vzniká nadčasová elegance, kterou se může vyznačovat i
vaše vysněná lovecká puška, o které jste dosud jen snili.
Nechejte se inspirovat přírodou v celé její kráse!
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20 The model illustrated is the RS14 Consul II and RS14 thumbhole

Kufr pro
bezpečnou
přepravu zbraní
STRASSER.
Nezáleží na to, zda jste na cestách po domovských lesích nebo se
vydáváte letadlem na loveckou výpravu do zahraničí. Díky našim
kufrům pro ukládání zbraní, které jsou schváleny pro přepravu v letadlech, vyrobeny z plastu ABS a vybaveny třemi zámky s číselným
kódem, bude o vaši zbraň vždy správným a bezpečným způsobem
postaráno. V kufru je dostatek místa pro vaši zbraň, dvě hlavně, dva
optické zaměřovače i pro vaše osobní příslušenství.
Rozměry (d x š x v): 69 x 42 x 9 cm

21

Dvojnožky STRASSER / SPARTAN
Pro všechny, kdo milují nejen posedy…
Do našeho sortimentu jsme nyní přidali dvojnožku STRASSER / Spartan. Lehká jako
pírko, ale robustní a tvrdá jako skála.
Materiály používané pro výrobu těchto kvalitních dvojnožek jsou prostě nejlepší
a bezkonkurenční… Uhlík a pevný letecký hliník se spojují do dokonalé synergie.
Zpracování je opravdu působivé a vysokou kvalitu výrobku cítíte hned, jak ho uchopíte do ruky. Nabízíme vám tak kvalitního společníka pro speciální lovecké příležitosti. Dvojnožku složíte během několika sekund a stejně rychle ji také rozložíte.
quickly again.

Dvojnožka se vyrábí ve dvou velikostech (krátká a dlouhá). Oba typy lze ještě
délkově i výškově upravovat. Přídavné ostré ocelové profily jsou ukryty pod
neklouzavými gumovými nožkami. Jsou mimořádně odolné proti sklouznutí
a poskytnou vámi vaší pušce dokonalou oporu za každé situace.
Dvojnožky STRASSER / Spartan lze snadno nasadit na všechny modely
STRASSER
22

The models illustrated is the RS SOLO TAHR Tracker (red) and the RS SOLO TAHR (black)
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STRASSER TAHR
Robustní, ergonomická, univerzální.
Dokonalá puška pro lovce i střelce. Náš model TAHR je k dispozici ve verzích RS 14 i
RS Solo.
Název „Tahr“ je odvozen od druhu himálajské divoké zvěře žijící vysoko mezi
sněhem a ledem za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek himálajského
regionu. Tato robustní hrdá zvířata žijí mimo dosah civilizace a jsou dobře chráněna.
Inspirovala nás při výrobě stejně robustní univerzální lovecké zbraně: STRASSER
TAHR. Momentálně si ji můžete koupit ve dvou barvách, šedočerné a červenočerné,
a v různých konfiguracích. Pažba je vyrobena z laminovaného dřeva, které se nekroutí, když je vystaveno vlhkosti, a je velmi odolné proti nepřízni počasí. Pažba má
přední a zadní část s řadou nových prvků. V přední části pažby je drážka o šířce na
prst pro dokonalý úchop a pevné zaměření.

24 The model illustrated is the RS SOLO Tahr (black)

Tím máme dokonalou kontrolu nad cílem při každém druhu lovu. Zadní část pažby
je rovná bez lícní opory a bez bočního ohybu a s ergonomickým držadlem. Otvor
pro palec je na obou stranách držadla, takže pušku mohou použít praváci i leváci.
Popruh pušky lze snadno odstranit rychlým zatlačením a stejně rychle jej lze znovu
nasadit. Kromě toho model TAHR nabízí dvě další možnosti jeho uchycení na levé i
pravé straně zadního dílu pažby. Další komfort zajišťují individuálně připevnitelná
poutka a tím i popruh, což umožňuje dokonalé zavěšení a přenášení pušky v jakýchkoliv terénních podmínkách a při nejrůznějších loveckých situacích. To znamená,
že si můžete hodit pušku přes rameno pohodlně a způsobem, který bude nejvíce
vyhovovat aktuální situaci.

1. Načtěte si zdarma aplikaci Canon AR App
z Apple App Store nebo Google Play Store. Stačí
zadat do vyhledávače Canon AR.
2. Spusťte aplikaci a namiřte fotoaparát vašeho
mobilního telefonu nebo tabletu na obrazovku.
3. Vyzkoušejte si vzrušující virtuální lov.

Univerzální TAHR…
Přední část pažby je opatřena větším vnitřním
výbrusem, který je vhodný i pro těžší hlaveň
Semi-Weight. Můžete si pro svou pušku TAHR
vybrat kalibr, jaký potřebujete, z mnoha možností
nabízených firmou Strasser. Nabízíme hlavně
Semi-Weight z běžné puškové i nerezové oceli.
Můžete si je objednat se závitem nebo bez něj
(M 15 x 1 mm).
Ať už se rozhodnete pro tmavou pušku TAHR s těžší
hlavní nebo červenočernou TAHR Tracker a krátkou
hlavní a otevřeným hledím včetně závitu M 14 + 1
mm a nábojové komory, máte k dispozici nejrůznější konfigurace vyráběné podle individuálního přání
zákazníka.
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STRASSER RS SOLO
Dokonalý společník lovce.
Nový model STRASSER RS SOLO je přímotažná opakovačka, které
náleží vedoucí místo v její třídě. Tato zbraň, která se vyrábí
v Rakousku podle nejvyšších kvalitativních standardů, má pevnou
hlaveň a poskytuje veškeré výhody přímotažného systému
STRASSER RS, pokud jde o bezpečnost, přesnost a rychlost.
A to vše při vynikajícím poměru mezi cenou a výkonem.
Vyspělé a bezpečné technické řešení přímotažného systému
STRASSER, pouzdro systému z vysoce pevné hliníkové slitiny,

26 The model illustrated is the RS SOLO

ocelové součásti chráněné proti korozi použitím nejnovějších
technologií a ergonomická pažba s bavorskou lícnicí klasického
vzhledu – to vše činí z opakovačky STRASSER RS SOLO zbraň, která
je spolehlivým společníkem náruživého lovce.
Model STRASSER RS SOLO se za příplatek nabízí také se systémem
pro levoruké střelce a s děrovanou pažbou vyráběnou ze dřeva
třídy 3 a 5.

Technical details
Calibre:
Mini calibre (MIN): .222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout
Standard calibre (STA): .22-250 Rem. 1), .243 Win., 6 XC,
6,5 Creedmoor, 6,5-284 Norma, 6,5x55SE, 6,5x65RWS, .270 Win.,
7x64, 7mm-08 Rem., .308 Win., .30-06, 8x57 IS, 8,5x63, 9,3x62
Magnum calibre (MAG): 7mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger
1)

Requires a special

Barrel length:
Standard and mini calibre: 56cm, 22“
Magnum calibre: 60cm, 24“
Total length:
Standard and mini calibre: 108cm, 42“
Magnum calibre: 112cm, 44“
Weight:
Standard and mini calibre: 3,1 - 3,2kg, 6 ¾ - 7 lb.
Magnum calibre: 3,2 - 3,3kg, 7 - 7 ¼ lb.

STRASSER RS SOLO
Focused on the inner values.
Front sight
Height adjustable, red
fibreglass front sight of for
quick target acquisition.

Rear sight
Light yellow and
laterally adjustable.

Mounting with repeatable accuracy

Lightning-fast repetition

STRASSER three-point ball-seat assembly.
Precise and extreme repeatable accuracy.

The straight-pull bolt-action with small opening
movement of the bolt lever enables fast repetition.

Safety
Ergonomically designed, vertical safety catch.
Firing pin lock nut that functions as with the K98.

Magazine
Made of tempered steel and
high-strength aluminium.

Trigger
Removable combination trigger with adjustable trigger weight

The model illustrated is the RS SOLO Standard special wood version

STRASSER hunting rifles
Model overview

Forestock
end

Stock wood
class

Cheek piece

Rubber
recoil pad

Receiver

Barrel

Sights

Bolt head nitrated
in a gold colour

Trigger nitrated in
a gold colour

Stock with straight comb
and drop foreend

-

1 (standard)
2 to 8 (optional)

Bavarian

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Stock with straight comb
and drop foreend

-

2 (standard)
3 to 8 (optional)

Bavarian

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Stock with straight comb
and drop foreend

-

3 (standard)
4 to 8 (optional)

Bavarian

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Stock with straight comb
and drop foreend

-

3 (standard)
4 to 8 (optional)

Bavarian

Yes

Black

Stock with slight hog back
and drop foreend

-

4 (standard)
5 to 8 (optional)

Bavarian

Yes

Stock with slight hog back
and drop foreend

-

5 (standard)
6 to 8 (optional)

Bavarian

Stock with slight hog back
and drop foreend

-

6 (standard)
7 to 8 (optional)

Stock with slight hog back
and drop foreend

-

Stock with slight hog back
and drop foreend

-

Stock form

Side plates

Bolt handle ball

Optional

Black with RS 14
lettering

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Optional

Optional

Nickel plated,
arabesque motif

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Nickel plated, roe
deer and red deer
motif

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Nickel plated,
impala and kudu
motif

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Wood

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Yes

Wood

Wooden ball (standard)

Bavarian

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Yes

Yes

Wood

Wooden ball (standard)

7 (standard)
6 to 8 (optional)

Bavarian

Yes

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Hand engraving,
flat engraving,
animal motif 2 on

Wooden ball (standard)

8 (standard)

Bavarian

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Yes

Yes

Hand engraving,
flat engraving,
animal motif 2 on

Wooden ball (standard)

RS14 Standard

RS14 Premium

RS14 Luxus I

RS14 Luxus II

RS14 Consul I

RS14 Consul II

RS14 Consul III
Hand engraving, flat
plated (silver colour)

RS14 Super Luxus

RS14 Exclusive I

engraving, nickel

Hand engraving, relief

Yes

engraving, nickel
plated (silver colour)

Forestock
end

Stock wood
class

Cheek piece

Rubber
recoil pad

Barrel

Sights

Bolt head nitrated
in a gold colour

Trigger nitrated in
a gold colour

Stock with slight hog back
and drop foreend

-

9 (standard)

Bavarian

Yes

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Yes

Stock with straight comb
and drop foreend

-

3 (standard)

Bavarian

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Black with RS 14
lettering

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Stock with straight comb
and drop foreend

Ebony

5 (standard)
6 to 8 (optional)

Bavarian

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Yes

Yes

Black with RS 14
lettering (gold
colour)

Wooden ball (standard)

Custom design, straight
stock

-

Laminated wood

-

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Black with RS 14
lettering

Plastic ball, black

Custom design, straight
stock

-

Laminated wood

-

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Black with RS 14
lettering

Plastic ball, black

Custom design, straight
stock

-

Laminated wood

-

Yes

Black

Contrast sights
(Front sight is
recessed)

Optional

Optional

Black with RS 14
lettering

Plastic ball, black

Left-hand stock with
straight comb and drop
foreend 3)

-

1 (standard)

Bavarian

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Black with RS 14
lettering

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Forestock
end

Stock wood
class

Cheek piece

Rubber
recoil pad

Receiver

Barrel

Sights

Bolt head nitrated
in a gold colour

Trigger nitrated in
a gold colour

Side plates

Bolt handle ball

Stock with slight hog back
and drop foreend

-

1 (standard)
2 to 8 (optional)

Bavarian

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Black with RS Solo
lettering

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Stock with straight comb
and drop foreend

-

3 (standard)

Bavarian

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Black with RS Solo
lettering

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Custom design,
straight stock

-

Laminated wood

-

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Black with RS Solo
lettering

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Custom design,
straight stock

-

Laminated wood

-

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Contrast sights

Optional

Optional

Black with RS Solo
lettering

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Custom design,
straight stock

-

Laminated wood

-

Yes

Black

Contrast sights
(Front sight is
recessed)

Optional

Optional

Black with RS Solo
lettering

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Stock with slight hog back
and drop foreend

-

Contrast sights

Optional

Optional

Black with RS Solo
lettering

Black plastic ball
(standard), wooden ball
(optional)

Stock form

Hand engraving, relief

RS14 Black Widow

RS14 Tahr 1)

RS14 Tahr 1)

RS14 Tahr Tracker

engraving, nickel
plated (silver colour)

RS14 Exclusive II

RS14 Lochschaft 1)

Receiver

Round (standard),
M14x1 muzzle thread

1)

RS14 Links 2)

Stock form

RS SOLO Standard

RS SOLO Lochschaft 1)

RS SOLO Tahr 1)

RS SOLO Tahr 1)

RS SOLO Tahr Tracker 1)

RS SOLO Links 2)

Barrel length 20“,

Round (standard),
Barrel length 20“,
M14x1 muzzle thread

1 (standard)

Bavarian

Yes

Black

Round (standard),
fluted (optional)

Side plates

Bolt handle ball

Hand engraved, relief
engraving, animal

Wooden ball (standard)

motif 3 on each side

Various calibres also available as a semi-weight barrel, 1) Also available as left-handed model, 2) Model shown is a right-handed version
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