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Opr6cz produkcji standardowych mode-
li, Schmeisser szczyci sig szybkim rozwojem
nowych rozwiqzafi niestandardowych, aby
zaspokoiö oczekiwania najbardziej wymaga-
jqcych klientöw. Warto podkre6liö, 2e gtöwne
komponenty do produkcji karabinöw wytwa-

Karabin po rozlo-
2eniu na podsta-

wowe elementy
do czyszczenia.

Widoczny zespöl
zamka z suwa-
dlem ikanalem
poboru gazöw

z przewodu
gazowego, chwyt

do przeladowania.

Karabin AR 15 Schmeisser pochodzi
z Niemiec i jest produkowany przez firmg
Schmeisser GmbH. Gdy dowiedzialem sig, 2e
takie karabiny bgdq w Polsce dostgpne, zasta-
nawialem sig, jaki jest zwiqzek migdzy nazwE
firmy, a znanym nazwiskiem konstruktora bro-
ni Hugona Schmeissera, notabene jak wigk-
szo6ö mitoSniköw broni wie, urodzonym i two-
rz1cym w Niemczech. Okazalo sig w wyniku
,,Sledztwa dziennikarskiego", 2e firma wprost
nie ma nic wspölnego z konstruktorem. Spölka
Schmeisser GmbH z dumq nosi imig Hugona
Schmeissera z powodu niewqtpliwych i inno-
wacyjnych dokonafi, jakie mial Schmeisser
w projektowaniu i tworzeniu broni strzelec-
kiej na poczqtku XX wieku.

Nowa spölka zostala zalo2ona przez
Thomasa Hoffa i Andreasa Schumachera.
Zalo2yciele firmy majE za sobq dwudziesto-
letnie do6wiadczenie w biznesie zwi4zanym
z broniq palnq. Firma postawila sobie za cel
stworzenie i produkcjg w pierwszej kolejno-
Sci karabinöw systemu AR 15/M 1 6, prze-
znaczonych do uzytku nie tylko sluZb ta-
kich, jak policja i wojsko, ale röwnie2
dla cywili, a mo2e w szczegölno-
Sci dla nich. Brof produkowana
jest na rynek niemiecki oraz
na eksport.

rzane sE na terenie Niemiec zgodnie z nai-
wy2szymi standardami. Produkcja w wigk-
szo6ci w Niemczech pozwala na szyb-
kq dostawg zamdwionych przez
klienta karabinöw iczg6cido nich.

Po kilku latach przygoto-
wafi i rejestracji znaku fir-
mowego, Schmeisser
w 2010 r. rozpocz4l
produkcjg i sprze-
da2 pienruszych
modeli  AR 15.

Od tamtego czasu wprowadzil na ry-
nek dwanaScie rö2nych modeli tego

karabinu. Produkcja karabinu systemu
Gene'a Stonnera w Niemczech spowodo-

wana byla du2ym popytem w6röd my6liwych
i strzelcöw sportowych, ktörzy, aby kupi6 brofi,
musieli sprowadzaö interesujqce ich modele
glöwnie z USA. Niestety, dostawa tych karabi-
nöw czgsto nie nadE2ala za popytem i nie za-
wsze spelniala du2e oczekiwania niemieckich
strzelcöw w stosunku do jako6ci wykonania.
Dlatego firma Schmeisser GmbH zdecydowala
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sie zaspokoiö popyt wla6nie przez budowg nie-
mieckiego AR 15, opaftq na najwy2szych stan-
dardach jako5ci, z ktörych Hugo Schmeisser,
jak twierdzq zatro2yciele firmy, bylby dumny.
U6wiadomiö sobie lrzeba, 2e system Stonera
byl röwnie rewolucyjny jak pokolenie wcze6niej
projekty Schmeissera i to jest jedyne powi4za-
nie migdzy nazwE firmy a znanym konstrukto-
rem. Kontynuowanie tradycji niemieckiej my6li
technicznej z upamigtnieniem jednego, bo nie
jedynego, niemieckiego konstruktora poczqtku
XX wieku.

Warto w takim przypadku wspomnieö o sa-
mym Hugonie Schmeisserze (ur. 24 wrze-
Snia 1884, zm. 12 wrzeSnia 1953). Jego oj-

ciec Louis Schmeisser byl znanym rusz
nikarzem w firmie zbrojeniowej Bergmann
i twörcq pistoletu Dreyse M 1907, wy-
korzystywanym w obu wojnach Swiato-
wych. Rodzina Schmeisseröw osiedlila sig
w Suhl - du2ym o6rodku produkujqcym
bro6, ktörego slawg tworzyli przez ,wie-
ki przedsigbiorcy i in2ynierowie, tacy jak
Simon, Sour i Haenel. Przed I wojn4 Swiatowq
Hugo Schmeisser, röwnie2 jako pracownik fir-
my Bergmanna, byl 6ci6le zwi4zany z powsta-
niem i produkcjq pistoletöw i karabinöw ma-
szynowych firmy Bergmann. W tym2e o6rod-
ku, prowadzqcymtak|e badania nad amunicjq
kalibru 7,63 a 9 mm, poznal szczegllowo tech-
nologie produkcji broni. Po odej6ciu ojca z tir-
my Bergmannzprzyczyn, mo2na by rzec, eko-
nomicznych, ale glöwnie z powodu zlych prak-
tyk wlaSciciela, ktöry firmowal swoim nazwi-
skiem wszystkie patenty opracowywane przez
zatrudnionych konstruktoröw, a co za tym
idzie, czerpal z tego korzy6ci nic nie przekazu-

jqc twörcom, Hugo objEt stanowisko kierowni-
cze po nim. Pamigtaj4c o tym, z jakiego powo-
du jego ojciec odszedl do innej firmy, zadbal
o to, aby na wszystkich jego konstrukcjach
i projektach znalazlo sig nazwisko Schmeisser.
Czerpal oczywi6cie z tego odpowiednie korzy-
Sci, ale röwnie2 dlatego, aby nie zapomniano
o jego zastugach dla przemyslu zbrojeniowe-
go.Z powodu swoich umiejgtno6ci w zakresie
znajomoSci broni maszynowej pozostal w fa-
bryce przez calq I wojng Swiatowq.

Z powodu konieczno6ci zmian taktycznych
na polach walki podczas I wojny Swiatowej
w 1916 r., po namowach wojskovtryrch, pruska
Gewehrprufungskommission - GPK (Komisja
Do6wiadczalna Broni Piechoty) ogfosila prze-
targ na nowq brofi piechoty. W roku 1917 wy-
brano do produkcji wynaleziony przez Hugona
Schmeissera pistolet maszynowy MP 18 l.
Wkrötce mial on staö sig podstawowym uzbro-

jeniem oddzialöw frontowyc'h.
Zamlwienie opiewalo na 50 000
egzemplarzy, ale z powodu zbyt
malych mo2liwo6ci produkcyj-
nych fabryki Bergmanna, do za-
koficzenia wojny w 1918 r. wy-
produkowano zaledwie 10 000
egz. W sumie, do wei6cia w 2y-

cie traktatu we rsalskiego, rozwi4zujqcego n ie-
mieckie sity zbrojne i zakazuj4cego produk-
cji broni automatycznej w Niemczech zakla-
dy Bergmann wyprodukowaly jeszcze 25 000
sztuk MP 18 l .

Po wojnie, zanim zamknigto zaklady
Bergmanna, H. Schmeisser dopracowal kon-
strukcjg MP 18 | tworzqc prototyp MP 18 lV.
Pr6cz konkretnych zmian konstrukcyjnych do-
tycz1cych gtöwnie magazynka i systemu zasi-
lania, nowy model odrö2nial sig od poprzedni-
ka wybitym na gnie2dzie magazynka napisem
,,System Schmeisser". Bylo to pienruszy raz,kie-
dy nazwisko konstruktora pojawilo sig na broni,

v,
C.:'
I-
=
ln-
vl
vr
]l.|
-

Tradycyjny sys-
tem Stonera W-
maga duZej uwagi
ikonieczno6ci
dosö czgstego
czyszczenia,
a wigc znajomoSö
rozkladania
i dokladnego skla-
dania bronijest
niezbgdna.
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ktörej byl twörcq. Schmeisser konsekwentnie,
ju2 u innego pracodawcy, a dokladnie w firmie
C.H. Haenel, przerabial swoje konstrukcje, co
doprowadzilo do powstania MP 28 ll i MP 36
lll. W tym samym czasie konstrukto-
rzy z zakladöw Erma z Erfurtu
röwnie2 pracowali nad stwo-
rzeniem pistoletöw maszy-
nowych, tworzqc mode-
le konkurujqce z pro-
duktami Sch

ktöry w 1941 r. stworzyl model MP 41 , a ten ju2
calkowicie zamieszal w glowach wszystkim,
z wywiadem alianckim wlqcznie. Warto tu pod-
kre6fiö, 2e od tego momentu ka2dy niemiecki
peem, bez wzglgdu na to, kto go stworzyl, po-
tocznie nazywany byt szmajserem i przypisy-
wany Schmeisserowi jako twörcy.

Jednak najwa2niejszE konstrukcjq
Schmeissera byla projektowana od 1942
r. brofi automatyczna na naböj po6red-
ni. Poczqtkowo nazwano go Mkb 42,

Talent Schmeissera,,docenili" Rosjanie, gdy2
wraz z innymi projektantami oraz ich rodzina-
mi zostal przesiedlony do ZSRR. W pa2dzier-
niku 1946 r. niemi specjaliSci pojechali do

l2ewska, w poludniowej czgSci gör Uralu. Po
dotarciu na miejsce Schmeisser rozpocz4l pra-
ce nad nowymi konstrukcjami, m.in . wykorzy-
stano jego wiedzq i do6wiadczenie przy pra,
cach nad AK 47. Niewiele poza tym wiadomo
o okresie, jaki spgdzil w l2ewsku (1946-1952).
W 1952 wraz z innymi opu6cil miasto, ale prze-

trzymywany byl w ZSRR jeszcze okoto pöl
roku dlu2ej. Ostatecznie powröcil w czerw-
cu 1952 r. Zmarl 12 wrzefinia 1953 r. na
zapalenie pluc i zostal pochowany w Suhl.

Hugo Schmeisser to barwna postaö z prze-
wrotnym 2yciorysem, a w szczegölno6ci wybit-
ny konstruktor broni. Jest znany na calym Swie-
cie, ale wigkszo6ö Niemcöw nie wie, kim byl.
Nazwisko Schmeissera kojarzone jest z dwo-
ma najwa2niejszymi konstrukcjami nlemieckim
StG 44, radzieckim AK 47, alerazjego nazwi-
sko dfa upamigtnienia jego dokonafi znalazlo
sig na konstrukcji amerykaflskiej - AR 15.

AR 15 Schmeisser - Made in Germany.
Jak ju2 wcze6niej wspomnialem, Schmeisser

GmbH do dzisiaj wprowadzila na rynek ok. 12
r62nych modeli karabinöw w dwöch kalibrach.
W standardowym .223 Rem. i I mm Para.
Sztandarowym produktem sE karabiny AR 15
M4 z 10,5" i 14,5" lufami w kalibrze .223 Rem.
i takie te2 mialem w rgkach.

Pölautomatyczny
karabin AR 15 M4

z lufE 14,5"
z magazynkiem

5 i30 nabojowym.
PojemnoSö male-
go magazynka to

niew4tpliwie uklon
w strong strzelcöw
u2ywajqcych broni

do polowah, dla
strzelcöw sporto-
wych stanowczo

jest za maly.

nastgpnie MP 43, MP 44 i StG 44
(Sturmgewehr). Stal sig on jednym
z pierwszych na Swiecie karabinköw szturmo-
wych (i pierwszym produkowanym na tak du24
skalg).

W kwietniu 1945 r. Suhl zale! wojska ame-
rykafskie. Wstrzymano i calkowicie zakazano
produkcji broni. Hugo byt tygodniami przeslu-
chiwany przez specjalistöw od broni z wywia-
du amerykafiskiego i brytyjskiego. W koficu
czenvca 1945 r. Amerykanie ewakuowali sig
z Suhl. Miesiqc p62niej kontrolg nad tym te-
renem przelqla Armia Czerwona, wznawiajqc
wcze6niejsze projekty, aby wykorzystaö je do
produkcji wlasnej broni. Do sierpnia Rosjanie
wyprodukowali 50 Sturmgewehröw z pozosta-
lych w zakladach czg6ci i rozpoczgli ich ba-
dania. Skonfiskowali tak2e 10 785 rysunköw
technicznych. W paZdzierniku 1945 r. Hugo
Schmeisser zostal zmuszony do wspölpracy
z Armi4 CzerwonEi nakazano mu prace nad
nowE broniq.
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Karabiny majE standardowy system stone-
rowski, czyli system gazowy (bez tloka, dziala-
jqcy bezpo6rednio na suwadto). Komora spu-
stowa i zamkowa wykonana jest w procesie
kucia matrycow ego zwysokiej jakoSci sto-
pöw aluminium 7075 T6 zabezpieczo-
nego galwanicznie (anodowanie).
Anodowanie to inaczej eloksacja,
czyl i elekrol ityczna oksydacja al u-
minium, a pro6ciej - powlecze-
nie warstwq tlenku powierzch-
ni metalu w procesie kEpie-
li elekrolitycznej w roztwo-
rze kwasu chromowego lub
siarkowego o r62nym stgZe-
niu. Powleczenie ma na celu
zabezpieczenie powierzch-
ni przed szybkim zu2yciem,
glöwnie ma zapobiegaö Scie-
raniu. W przypadku karabi-
nöw proces ten jest niezbgd-
ny. Jako6ö powloki w karabi-
nach Schmeissera na pierwszy
rzut oka jest dobra, ale potwier-
dzenie tej opinii mo2na uzyskaö
dopiero po intensywnym u2ywaniu,

czego niestety nie moglem zrobiö osobi6cie.
Jako6ö cywilnej wersji, co gwarantuje produ-

cent, jest taka sama jak dla policji i wojska,
a mo2e to zapewniö dzigki wykorzystaniu naj-
nowocze6niejszych i zaawansowanych tech-
nik produkcyjnych oraz maszyn.

Karabin AR 15 M4 ma sze6ciopozy-
cyjnq kolbg skladanq, muszkg na sta-
lej tradycyjnej podstawie i szczerbing
w zdejmowanym uchwycie do prze-
noszenia. Lufg zakoftczono röwnie2

standardowym, pigcioszczelinowym, krÖtkim
tlumikiem plomienia. Karabin wyglqd bardzo
tradycyjnie i nie odbiega od wyglqdu innych tego
typu broni. Jednak nie wyglqd tu jest naiwa2-
niejszy. Niemcy znani ze swojej skrupulatno6ci

i Sokladno6ci stworzyli, albo mo2e udosko-
nalili ju2 istniejqcy sprzgt. Wykonanie ka-
rabinu jest wyjqtkowo precyzyjne. W zasa-
dzie nie da mu sig nic zarzuciö. O jako6ci -

i na to lrzeba zwr6ciö uwage, mo2e Swiad-
czyö fa]<t, 2e prawie ka2da czeSö wykorzysta-
na w karabinie, a na pewno niewyprodukowa-
na bezpoSrednio przez spölkg, jest firmowana
znakiem Sch meissera, co mo2e6wiadczyö tylko
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-Karabin AR 15

M4 z luf4 10,5"
z zalo2onym
kolimatorem firmy
Aimpoint. Przy
takim zestawieniu
duzo bardziej
rozsqdnym roz-
wiqzaniem bylaby
skladana muszka.

Tradycyjna
muszka na stalej
podstawie trochg
przeszkadza
w celowaniu.

Odpowiedzialno6ö
firmy za ka2dq
czgSö wykorzysta-
n4 do produkcji
karabinu
jest 100%.
Widoczne cztery
znaki firmowe
Schmeissera na
broni. Takie same
znaki mo2na
zobaczyö jeszcze
w kilku innych
miejscach - prak-
tycznie na ka2dej
czg$ci.
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o jednym . ZnakujEc w ten sposdb karabin bie-
rze sig peln4 odpowiedzialno6ö za jako6ö wy-
korzystywanych w nim czg6ci itak dobiera do-
stawcöw oraz kontroluje ich wyroby, aby klien-
ci nie mieli do czego sig przyczepiö.

Przedni uchwyt to system czterech szyn
Picatinny zastosowanyw celu monta2u wsze-
lakiego sprzgtu pomagajqcego w szybkim
i celnym strzelaniu. Lufy we wszystkich mode-
lach dostarczane s4 przez chyba najwigksze-
go, a na pewno najpopularniejszego, produ-
centa Lothar Walthera, a stal wykorzystana do
wyrobu zamköw to produkt Thyssena Kruppa.
Brof zostala zaprojektowana tak, aby z punktu
widzenia poszczegölnych czg6ci byla zgodna
ze standardem AR 15. Konstrukcja broni po-
zwala röwniez na wykorzystanie do niej dowol-
nych akcesoriöw zaprojektowanych do AR 15.
Mimo i2firma wspölpracuje z takim dostawca-
mi akcesoriöw, jak Magpul i CAA, to w testo-
wanych egzemplarzach nie znalazlem wyro-
böw tych producentöw. Wydaje to sig dziwne
przy obecnych trendach wyposaZania wigk-
szo6ci karabinöw, ale nic nie zmienia w jako-
Sci tej broni i jej mozliwo6ciach uzytkowych.
Znalazlem jeden minus w wyposa2eniu stan-
dardowym karabinöw. Jest to brak jakiego-
kolwiek uchwytu na zawieszenie taktyczne
w miejscu pol4czenia kolby ze szkieletem.

Schmeisser GmbH w tym samym zestawie-
niu osprzetu, co dwa dost?pne w Polsce mo-
dele, ma w sprzeda2y jeszcze karabiny: AR
15 M5 - r62ni sig tylko dtugo6ciq lufy wyno-
s24cE16,75", AR 15 A4 z20" lufq istalq kol-
b4. Dostgpne sq röwnie2 karabiny precyzyj-
ne noszEce nazwy AR 15 Ultramatch z lufami
16,75, 20" i z chwytami, do wyboru, rurowym
lub szynami Picatinny, stalq kolbq i bez przy-
rzqdlw celowniczych oraz AR 15 Ultramatch
z rowkowanymi lufami 20 i 24" röwnie2 z chwy-
tami do wyboru.

W ofercie firmy mo2emy znale2ö jeszcze
dwa karabiny na naböj 9 x 19 mm, tj. AR 15 Sg
z kr61k410,5" lufq skladanq kolbq i skladany-
mi przyrzqdami celowniczymi oraz systemem
czterech szyn Picatinny. Drugi z karabinöw na
naböj 9 x 1 9 mm to AR 15 Carbine ze stalE kol-
bq typu M 16, dlug4 20' lut1 i chwytem przed-
nim rurowym zakofczonym krötkimi szynami
RlS. Karabin nie ma chwytu transportowego
i przyrzEdöw celowniczych.

Najnowszymi wyrobami Schmeissera sE ka-
rabiny serii ,,F". W tym przypadku zmiana do$-
czy glöwnie oporz4dzenia do nich. Firma wy-
korzystujEce wspomnianq wcze6niej wspöt-
pracg z CAA. W wybranych modelach przed-
stawionych wy2ej, wymienione zostaly kolby,
chwyty oraz dodano w najbardziej zaawan-
sowanym modelu AR 15 M5 F IPSC lejek na
gniazdo magazynka, a tak2e chwyt przedni
pionowy z rozkladanym i chowanym dwöjno-

giem. Karabiny dostgpne sq z r62nymi dlugo-
Sciami luf i chwytami przednimi do wyboru - ru-
rowymi lub szynami RlS.

Masa broni w zale2no6ci od modelu waha
sig od 3,5 do nawet 4,5 kg. Zatem mie6ci sig
w standardach dla tych konstrukcji. Wszystkie
modele sprzedawane sE z jednym magazyn-
kiem S-nabojowym. Na 2yczenie dostgpne sq
röwnie2 magazynki o pojemno6ci 10 i 30 naboi.

Strzelanie z dostgpnych mi jednostek odby-
walo sig z r62nej amunicji m.in. Barnaul, Sellier
& Bellot i Fiocchi. Na 2adnej z nich nie bylo
2adnych zactqö, ale tez i tej amunicji nie wy-
strzefono zbtlt du2o. Z do6wiadczenia wiem, 2e
tradycyjny system Stonera wymaga duzej uwa-
gi i konieczno6ci do6ö czgstego czyszczenia.
Nie sqdzq,2eby przy Schmeisserach bylo ina-
czej. Az czyszczeniem i konserwacjq na pew-
no nie bgdzie klopotu. Brof rozklada sig w taki
sam sposöb, jak ka2dy inny klon lub kopia AR
15. Bron jest dobrze spasowana. Jej czg6ci pa-
sujq do siebie wrecz idealnie i odnioslem wra-
2enia jakbym lrzymal w rgkach nierozkladalnE
calo6ö, czego nie mo2na powiedzieö o mode-
lach innych producentöw, nawet tych zza wiel-
kiej wody. Samo strzelanie nie przysparza2ad-
nych trudno6ci. 8ro6 jest dobrze wywa2ona
i sktadna. Sam preferujg karabiny z krötkimi lu-
fami i tu mialem okazjg dluzej pobawiö sig na
sucho karabinem zlak4 wla6nie lufq. Karabin
jest waft zainteresowania, gtöwnie z powo-
du jako6ci wykonania, bo je2eli chodzi o inno-
wacyjno6ö, to nic nie mo2na bylo tu juz zrobiö.
Karabiny w takiej konfiguracji istniejq od dzie-
sigcioleci i wydaje sig, 2e nic nowego i wyjEt-
kowego nikt nie wymySli, oczywi6cie opierajqc
sig wylqcznte na patencie Stonera. Niemniej
jednak trudno nie zwröciö uwagi na ten wyröb
z innego jeszcze powodu, na ktöry zwröcilem
uwagg w poprzednim artykule. Nasi poludnio-
wi sqsiedzi maj4 kilka ju2 producentöw cieka-
wej broni strzeleckiej, a od niedawna röwnie2
Niemcy oferuj4 swöj wyröb opafty na znanym
i sprawdzonym systemie. W Polsce tworzy sig
co6 od nowa. Nie wiem, czy niestety, ale na
pewno ju2 dawno mogliby5rmy mieö na rynku
produkty nie mniej zaawansowane, co nasi sq-
siedzi, bo mo2liwo6ci sq, a ichgtnych do naby-
cia röwniez niemalo.

Obecnie przy braku rodzimych producentöw
i produkt6w z catq odpowiedzialno6ciq mo2e-
my zachgciö do zainteresowania sig tq markq.
Koszt w Polsce nie rö2ni sig specjalnie od cen
niemieckich i wynosi okolo 8000 zl. Niemalo,
ale te2 i niespecjalnie zalrwailqco du2o jak
na produkt wykonany z tradycyjnq niemieckq
solidno6ciq i tnruatoSciq.

Redakcja dzigkuje
firmie Best Hunters za udostgpnienie broni
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