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& Dentler broń myśliwska)
Przyroda w
centrum uwagi!
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Wyróżnienia
firmy dentler

Zainspirowani wizją technologii innowacyjnej na rzecz naszych
wartości tradycyjnych w doskonaleniu myślistwa sprowadzamy
pozorne przeciwności do wspólnego mianownika. Nie zawsze
odbywa się to bez zmiany perspektywy, ale pokazuje nam nowy
świat. Są wyczuwalne w koncepcji naszych produktów, które
dotrzymują naszych obietnic zgodnie z naszą myślą przewodnią:
„dotrzymywanie słowa jest tradycją”.

Jury nagrody innowacyjnej WiR za okres 2013/2014 przyznało
naszej innowacji „Dentler BASIS & BASIS VARIO“ w silnej
konkurencji i po intensywnym postępowaniu selekcyjnym oraz
na podstawie kryteriów:

W tym dosłownym znaczeniu produkujemy i rozprowadzamy
zmontowane celowniki optyczne, broń myśliwską oraz odpowiednie
wyposażenie dla wymagającego myśliwego z jego entuzjazmem na
rzecz ochrony i opieki nad.

Daniel Dentler:
„Moja namiętność zapalanego
myśliwego idzie w parze z moim
doświadczeniem zawodowym jako
mistrza w dziedzinie mechaniki
precyzyjnej i rusznikarstwa. Doskonalę
technologie innowacyjne, aby poświęcić
się naszym wartościom tradycyjnym i
biegłej znajomości myślistwa.“

• nowość w porównaniu z obecnym stanem techniki,
• możliwość wdrożenia i sukces ekonomiczny,
• moc innowacyjna przedsięwzięcia
wyróżnienie oraz nadało je w ramach uroczystej imprezy.
Mówimy: dziękujemy. To pobudza nas do spoglądania na sprawy
zupełnie inaczej.

Interesy zwierzyny łownej w wolnej przyrodzie oraz myśliwego wraz
z jego wymaganiami wynikającymi z codziennej praktyki, to nasza
maksyma! Dlatego też pracujemy dla niego konsekwentnie nad
systemem broni myśliwskiej przyszłości. Ponieważ całość jest
zawsze większa niż suma jej części.
Jesteśmy: tradycyjni – innowacyjni – długofalowi – kompetentni
Na DENTLER można zawsze polegać.
Zapewniamy wyjątkowe przeżycia z naszą marką oraz oferujemy
• wartości tradycyjne I trwałe
• produkty innowacyjne najwyższej jakości
„Made in Germany“
• przejrzyste komunikowanie się oraz osobisty
szacunek
• kompetentny serwis i rozwiązywanie problemów na miejscu
• krótkie czasy reagowania i niezawodność dostawy

Dr. Thomas Haas:
„Nawet natura i nasze osobiste wartości
są często wyrażane w liczbach. To moja
siła, z którą w pełni popieram wdrażanie
innowacyjnej technologii do polowania
zgodnie z zasadami myślistwa. Dlatego
jestem handlowcem w naszej wspólnej
sprawie.“
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Chcemy, aby tak pozostało i proszę nam w tym pomóc.
Wymieniajmy doświadczenia, gdyż doskonalenie się jest naszym
celem. Przyczynisz się do powstania różnicy – liczymy na Ciebie!
Darz Bór!
Was z
zespół Dentler

CIĄGLE MYŚLIMY!
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& System montażowy BASIS®
100% kompatybilności ze sobą
przy konstrukcji sprowadzonej do
tolerancji zerowej: system
dwuczęściowy BASIS® łączy każdy
model broni absolutnie niezawodnie
wraz z odnośnym układem.
Przy rzeczywistej powtarzalności
100-procentowej można wykorzystać w swojej broni kilka celowników
optycznych w sposób pewny i bardzo
prosty. Po jednorazowym ustawieniu
szyna montażowa blokuje zawsze
szynę podstawową przy takim samym
momencie obrotowym oraz bez luzu.

& BASIS VARIO®
Jeszcze nigdy nie było tak
proste tr afianie w 100 %!

Możliwość kombinacji k ażdej
optyki na k ażdej roni.
Lornetka #1

Zasadzka

Lornetka #2

Nagonka

Lornetka #3

Celownik
lusterkowy

DOWOLNIE CZĘSTO, W K AŻDEJ CHWILI I WSZĘDZIE.

BASIS® VARIO

+ Szyna podstawowa BASIS®
+ BASIS® VARIO
dla innej broni / lufa wymienna
= 100% elastyczności

Kiedyś słabe samopoczucie po
demontażu i zainstalowaniu
układu optycznego należy już do
przeszłości, gdyż BASIS® sprawia
prawdziwe zaufanie do tego.

Sprawozdanie kontrolne 5/2014

#4

Sprawozdanie kontrolne 11/2013

Komentarze prasowe:
„Obraz strzałowy na 100 m z 5 strzałami przy
4-krotnym zdejmowaniu celownika optycznego dał w efekcie krąg rozrzutu 19 mm. Obraz,
gdzie zmieniano oba celowniki optyczne ze
strzału na strzał przedstawił w rezultacie przy
10 strzałach rozproszenie również 19 mm. Tu
żadne życzenia nie pozostaną nie spełnione. ...“

Nowicjusze
roku:
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#1

BASIS®

#2

#3

POZWALA
NA 100 %ELASTYCZNOŚCI

Zalecane
przez:

Zalety BASIS® + BASIS® VARIO
»» 100% kompatybilności
»» 100% powtarzalności
»» Montaż absolutnie bez naprężeń
»» Stabilność strzału we wszystkich rodzajach kalibru broni myśliwskiej
»» Zbyteczny dodatkowy strzał stabilizacyjny po zmianie np. optyki
»» Dogodne dozbrajanie w dodatkowe układy optyczne lub broni
»» Bardzo prosta obsługa dla strzelca
»» Najwyższa jakość „Made in Germany“
Przykłady zastosowania przedstawiono na www.dentler-jagdwaffen.de

Dzięki bezstopniowej regulacji bocznej i wysokościowej
szyny podstawowej BASIS® VARIO można wykorzystać
własny układ optyczny na każdej broni.

Wykorzystanie swobody
Możliwość podejmowania decyzji, która broń w kombinacji z
jaką optyką. To może być w szafie na broń lub bezpośrednio
na miejscu polowania.
100 % powtarzalności – bez wstrzeliwania się i bez
słabego samopoczucia.

PODEJMOWANIE DECYZJI NA MIEJSCU
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Szczegóły

& Szczegóły BASIS® Et BASIS® VARIO

INTELIGENTNY HAMULEC WYLOTOWY:

Co powoduje działanie BASIS® w formie tak niezwykłej?

Elastyczność na
k ażde polowanie:

Szyna montażowa jest blokowana na każdej szynie
podstawowej zawsze przy tym samym momencie
obrotowym oraz absolutnie bez luzu we wszystkich
osiach w połączeniu kształtowym = warunek 100%
powtarzalności przy zmianie optyki na 1 lub kilku.

Skuteczny. Doskonały na polowaniu. Inny.
Zasada podstawowaBASIS®

Jak funkcjonuje pewność zmiany optyki w 100 %
na kilku sztukach broni z BASIS® VARIO?

Zasada podstawowa BASIS® VARIO

Montageschiene
BASIS®

Ring

Opinie klientów
Aimp

Stefan S., Oberursel:
„Poświęcono dość wiele uwagi osobom
zwiedzającym stanowiska strzelnicze, dopiero
gdy zastosowałem lufę .222, a następnie
zamontowałem .30-06 i posługując się tą
samą lornetką trafiałem zawsze w „10” za
pierwszym strzałem .... “
(Wydmuch R8 + zmiana lufy z BASIS® VARIO)

D

in
mit R

oint

sigh
o c t er

ge

H1
Micro

t / Me

Prism

osigh

a 70 °

S &B

Lothar S., Velten:
„To odpowiada mi absolutnie, jest łatwo
zrozumiałe i przekonywujące. Dlaczego
jest to dopiero teraz?! Mogę iść na polowanie
tyko z bronią, ale montowałem na ich
wszystkich rodzajach urządzenia celownicze.
Co za marnotrawstwo pieniędzy.“
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Dzięki bezstopniowej regulacji bocznej i
wysokościowej szyny podstawowej BASIS® VARIO
broń „wstrzeliwana” jest na optykę. Tym samym jej
ustawienia pozostaną zachowane i można się nimi
posługiwać bez zmian na kilku sztukach broni.

BASIS® VARIO:

BASIS®:

Antonio Zoli 1900
Benelli Argo
Blaser
Browning Bar/Maral
Haenel Jäger 10
Mauser M98/M12
Remington 700
short/long
Sauer 101/202
Steyr-Mannlicher
SM12, Classic,
Prohunter L/M/S

Anschütz 1780
Antonio Zoli 1900
Benelli Argo
Bergara Scout, BX11
Blaser R8, R93, K95, BD14 u.a.
Browning Bar, Maral, X-Bolt
Brünner CZ 550, CZ 557
Haenel Jäger 10
Heym SR21, SR30
HK SLB 2000
Howa short/long
Marlin 1895
Mauser M98, M12
Merkel RX Helix, SR1, K3, B3, B4
Remington 700 short/long
Rößler Titan 3 und 6
Sabatti Mercury 870
Sako 85, A7
Sauer 80/90
Sauer 101, 202 Medium/Magnum, 303
Steyr-Mannlicher SM12, Classic, M/S,
Prohunter
Tikka T3
Verney-Carron Impact LA
Weaver / Picatinny long/short
Rohling 161 mm

+++ NEU +++
Heym SR21, SR30
Merkel SR1
Rößler Titan 3 und 6
Sauer 404
Tikka T3
Weaver / Picatinny

inny

& Smartbrake® fc

ZM
Zeiss

Namiętność doskonałego polowania nie kończy się przy wylocie, lecz przejawia
się również w sposobie wykorzystania wyposażenia innowacyjnego. Wiemy o
tym – oraz dlatego śledzimy za pomocą hamulca wylotowego Smartbrake® fc
ten zaczątek myślowy bezkompromisowo aż do najmniejszego szczegółu

INNOWACJE W SZCZEGÓŁACH
W przeciwieństwie do konwencjonalnych hamulców wylotowych
Smartbrake® fc nie redukuje odrzutu i nie przejawia swego działania
w toku strzału z Waszej broni.
Odczekać spokojnie na decydującą chwilę. Die Smartbrake® fc
przekonuje swoimi doskonałymi właściwościami:

• Głośność strzału pozostaje na niezmienionym poziomie
»» wystarczą dotychczasowe ochronniki słuchu
»» brak dodatkowego obciążenia sąsiadów na stanowisku strzelniczym
• Uderzenie w górę lub w górę prawe odpada prawie całkowicie
»» myśliwy pozostaje w celu dla odpowiednio szybkiej serii strzałów

Po przerwaniu strzału powstający gaz
zostanie odprowadzony za pomocą Smartbrake® fc o długości ok. 50 mm poprzez
powierzchnie kierujące (1) we wnętrzu oraz
umieszczone otwory do jego pobierania
(2) prawie całkowicie z lufy. Odbywa się to
przy zdefiniowanym kącie względem linii
celowania.

• Odkierowuje ogień wylotowy w kształcie „V” z linii celowania
»» Jmyśliwy widzi zarysowującą się zwierzynę szczególnie w mroku
• Zapobiega zawirowaniom pyłów z boku, ku dołowi lub do tyłu
»» chroni myśliwego i inne osoby przed nieprzyjemnym
zanieczyszczeniami, szczególnie na twarzy
• Polepsza precyzję strzału
»» i umożliwia polowanie zgodnie z zasadami
• Wysoki współczynnik sprawności podczas tłumienia odrzutu
»» w zależności od kalibru do ok. 50 %

(1)

• Chroni wylot lufy przed zanieczyszczeniami i korozją
• Utrudnia zwierzynie wykrycie pozycji myśliwego
»» ofiaruje myśliwemu więcej czasu na oddanie następnych strzałów zgodnie z zasadami
Smartbrake fc ma w zasadzie możliwość stosowania we wszystkich kalibrach
i średnicach luf od jakichkolwiek producentów w typach broni o ładowaniu
pojedynczym i półautomatycznym.
Lornetka zasadzkowa na Maral
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Lornetka podczas nagonki
na RX.Helix

Lornetka zasadzkowa na SR21

Celownik lustrzany na Bar

Inne przykłady zastosowania przedstawiono na www.dentler-jagdwaffen.de

(2)

Wskazówka: Smartbrake fc jest podczas montażu mocno zaklejone
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service@dentler-jagdwaffen.de
www.dentler-jagdwaffen.de
Tel.: +49 (0) 75 63 - 90 88 88
Fax.: +49 (0) 75 63 - 90 88 89

Zmiany i błędy zastrzeżone. Różnice
w modelach są możliwe w zależności
od kraju. Przekazywanie naszej broni
myśliwskiej odbywa się za pośrednictwem wykwalifikowanego handlu
specjalistycznego zoraz wyłącznie dla
właścicieli posiadających pozwolenie
na ich nabywanie.

Designed by simondesign.eu

Dentler Jagdwaffen GmbH
Burgstraße 19
88299 Leutkirch im Allgäu

