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Karabin po rozlo2eniu na podstawowe elementy
do czyszczenia.
Widoczny zespöl
zamka z suwadlem ikanalem
poboru gazöw
z przewodu
gazowego, chwyt
do przeladowania.

Karabin AR 15 Schmeisser pochodzi
z Niemiec i jest produkowany przez firmg
SchmeisserGmbH.Gdy dowiedzialemsig, 2e
takie karabinybgdq w Polscedostgpne,zastanawialemsig, jaki jest zwiqzek migdzy nazwE
firmy,a znanym nazwiskiemkonstruktorabroni Hugona Schmeissera,notabenejak wigkszo6ömitoSniköwbroni wie, urodzonymi tworz1cym w Niemczech. Okazalo sig w wyniku
,,Sledztwadziennikarskiego",2e firma wprost
nie ma nic wspölnegoz konstruktorem.Spölka
SchmeisserGmbH z dumq nosi imig Hugona
Schmeisseraz powodu niewqtpliwychi innowacyjnychdokonafi,jakie mial Schmeisser
w projektowaniui tworzeniubroni strzeleckiej na poczqtkuXX wieku.
Nowa spölka zostala zalo2ona przez
Thomasa Hoffa i Andreasa Schumachera.
Zalo2yciele firmy majE za sobq dwudziestoletnie do6wiadczeniew biznesie zwi4zanym
z broniq palnq. Firma postawilasobie za cel
stworzenie i produkcjg w pierwszej kolejnoSci karabinöwsystemu AR 15/M 16, prze-

znaczonych
do uzytkunietylkosluZbtakich, jak policja i wojsko, ale röwnie2
dla cywili, a mo2e w szczegölnoScidla nich.Brof produkowana

jest na rynekniemieckioraz
na eksport.
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Opr6cz produkcji standardowych modeli, Schmeisser szczycisig szybkim rozwojem
nowych rozwiqzafi niestandardowych, aby
zaspokoiö oczekiwania najbardziej wymagajqcych klientöw.Warto podkre6liö,2e gtöwne
komponenty do produkcji karabinöw wytwarzane sE na terenie Niemiec zgodnie z naiwy2szymistandardami.Produkcjaw wigkszo6ci w Niemczechpozwala na szybkq dostawg zamdwionych przez
klientakarabinöwiczg6cido nich.
Po kilku latach przygoto-

wafi i rejestracjiznaku firmowego, Schmeisser
w 2010 r. rozpocz4l
produkcjgi sprzeda2 pienruszych
modeliAR 15.

Od tamtegoczasuwprowadzilna rynek dwanaScierö2nychmodelitego
karabinu. Produkcja karabinu systemu
Gene'a Stonnera w Niemczech spowodowana byla du2ym popytem w6röd my6liwych
i strzelcöwsportowych,ktörzy,aby kupi6 brofi,
musieli sprowadzaöinteresujqceich modele
glöwnie z USA. Niestety,dostawa tych karabinöw czgsto nie nadE2alaza popytem i nie zawsze spelniala du2e oczekiwania niemieckich
strzelcöw w stosunku do jako6ci wykonania.
Dlategofirma SchmeisserGmbH zdecydowala
sierpien 2012

sie zaspokoiöpopytwla6nieprzez budowgnie- jqc twörcom,Hugo objEtstanowiskokierownimieckiegoAR 15, opaftq na najwy2szychstan- cze po nim. Pamigtaj4co tym, z jakiegopowodardachjako5ci,z ktörychHugo Schmeisser, du jego ojciec odszedl do innej firmy, zadbal
jak twierdzq zatro2yciele
firmy, bylby dumny. o to, aby na wszystkich jego konstrukcjach
U6wiadomiösobie lrzeba, 2e system Stonera i projektachznalazlosig nazwiskoSchmeisser.
byl röwnierewolucyjnyjak pokoleniewcze6niej Czerpaloczywi6ciez tego odpowiedniekorzyprojektySchmeisserai to jest jedyne powi4za- Sci,ale röwnie2dlatego,aby nie zapomniano
nie migdzy nazwEfirmy a znanym konstrukto- o jego zastugachdla przemysluzbrojeniowew zakresie
rem. Kontynuowanietradycjiniemieckiejmy6li go.Z powoduswoichumiejgtno6ci
jednego,bo nie znajomoScibroni maszynowejpozostalw fatechnicznejz upamigtnieniem
jedynego,niemieckiegokonstruktorapoczqtku bryce przez calq I wojng Swiatowq.
Z powodu konieczno6cizmian taktycznych
XX wieku.
Warto w takim przypadkuwspomnieö o sa- na polach walki podczas I wojny Swiatowej
pruska
mym Hugonie Schmeisserze(ur. 24 wrze- w 1916 r., po namowachwojskovtryrch,
- GPK (Komisja
Snia 1884, zm. 12 wrzeSnia1953). Jego oj- Gewehrprufungskommission
Do6wiadczalnaBroni Piechoty) ogfosila przetarg na nowq brofi piechoty.W roku 1917 wybrano do produkcjiwynalezionyprzez Hugona
Schmeisserapistolet maszynowy MP 18 l.
Wkrötce mial on staö sig podstawowymuzbroTradycyjny system Stonera Wmaga duZej uwagi
ikonieczno6ci
dosö czgstego
czyszczenia,
a wigc znajomoSö
rozkladania
i dokladnego skladania bronijest
niezbgdna.

ciec LouisSchmeisserbyl znanymrusz
nikarzemw firmie zbrojeniowejBergmann
i twörcq pistoletu Dreyse M 1907, wykorzystywanym w obu wojnach Swiatowych. RodzinaSchmeisseröw
osiedlilasig
w Suhl - du2ym o6rodku produkujqcym
bro6, ktörego slawg tworzyli przez ,wieki przedsigbiorcyi in2ynierowie,tacy jak
Simon,Sour i Haenel.Przed I wojn4 Swiatowq
Hugo Schmeisser,röwnie2jako pracownikfirmy Bergmanna,byl 6ci6le zwi4zanyz powstaniem i produkcjq pistoletöwi karabinöw maszynowychfirmy Bergmann.W tym2e o6rodku, prowadzqcymtak|ebadanianad amunicjq
kalibru7,63 a9 mm, poznal szczegllowotechnologieprodukcjibroni. Po odej6ciuojca z tirmy Bergmannzprzyczyn,mo2naby rzec,ekonomicznych,ale glöwniez powodu zlychpraktyk wlaSciciela,ktöry firmowal swoim nazwiskiem wszystkiepatentyopracowywaneprzez
zatrudnionych konstruktoröw,a co za tym
idzie, czerpalz tego korzy6cinic nie przekazu-
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jeniem oddzialöw frontowyc'h.
Zamlwienie opiewalona 50 000
egzemplarzy,ale z powoduzbyt
malych mo2liwo6ci produkcyjnych fabrykiBergmanna,do zakoficzeniawojny w 1918 r. wyprodukowanozaledwie 10 000
egz. W sumie, do wei6ciaw 2ycie traktatu wersalskiego,rozwi4zujqcegoniemieckie sity zbrojne i zakazuj4cegoprodukcji broni automatycznej w Niemczech zaklady Bergmann wyprodukowalyjeszcze 25 000
s z t u kM P 1 8 l .
Po wojnie, zanim zamknigto zaklady
Bergmanna,H. Schmeisserdopracowalkonstrukcjg MP 18 | tworzqc prototyp MP 18 lV.
Pr6cz konkretnychzmian konstrukcyjnychdotycz1cychgtöwnie magazynkai systemu zasilania,nowy modelodrö2nialsig od poprzednika wybitym na gnie2dzie magazynka napisem
raz,kie,,SystemSchmeisser".Byloto pienruszy
dy nazwiskokonstruktorapojawilosig na broni,
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ktörej byl twörcq. Schmeisserkonsekwentnie, TalentSchmeissera,,docenili"
Rosjanie,gdy2
ju2 u innegopracodawcy,
a dokladniew firmie wraz z innymi projektantamioraz ich rodzinaC.H. Haenel,przerabialswoje konstrukcje,co mi zostal przesiedlonydo ZSRR. W pa2dzierdoprowadzilodo powstaniaMP 28 ll i MP 36 niku 1946r. niemi
pojechalido
specjaliSci
lll. W tym samym czasie konstruktorzy z zakladöw Erma z Erfurtu
röwnie2pracowalinad stworzeniem pistoletöwmaszynowych, tworzqc modele konkurujqcez produktamiSch

Pölautomatyczny
karabinAR 15 M4 ktöryw 1941 r. stworzylmodel MP 41 a ten ju2
,
z lufE 14,5" calkowicie
zamieszal w glowach wszystkim,
z magazynkiem
z wywiademalianckimwlqcznie.Wartotu pod5 i30 nabojowym.
PojemnoSömale- kre6fiö,2e od tego momentuka2dyniemiecki
go magazynka to peem, bez wzglgduna to, kto go stworzyl,poniew4tpliwie uklon tocznie nazywany byt szmajserem i przypisyw strong strzelcöw wany Schmeisserowijako twörcy.
u2ywajqcych broni
Jednak najwa2niejszE konstrukcjq
do polowah, dla Schmeisserabyla projektowanaod 1942
strzelcöw sporto- r. brofi automatycznana naböj po6redwych stanowczo ni.
Poczqtkowonazwano go Mkb 42,
jest za maly.

nastgpnieMP 43, MP 44 i StG 44
(Sturmgewehr).Stal sig on jednym
z pierwszychna Swieciekarabinköwszturmowych (i pierwszymprodukowanymna tak du24
skalg).
W kwietniu1945 r. Suhl zale! wojska amerykafskie. Wstrzymano i calkowicie zakazano
produkcjibroni. Hugo byt tygodniamiprzesluchiwany przez specjalistöwod broni z wywiadu amerykafiskiegoi brytyjskiego.W koficu
czenvca 1945 r. Amerykanieewakuowalisig
z Suhl. Miesiqc p62niejkontrolg nad tym terenem przelqlaArmia Czerwona,wznawiajqc
wcze6niejszeprojekty,aby wykorzystaöje do
produkcjiwlasnejbroni. Do sierpniaRosjanie
wyprodukowali50 Sturmgewehröwz pozostalych w zakladach czg6ci i rozpoczgli ich badania. Skonfiskowalitak2e 10 785 rysunköw
technicznych.W paZdzierniku1945 r. Hugo
Schmeisserzostal zmuszonydo wspölpracy
z Armi4 CzerwonEi nakazanomu prace nad
nowEbroniq.
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l2ewska,w poludniowejczgScigör Uralu. Po
dotarciuna miejsceSchmeisserrozpocz4lprace nad nowymi konstrukcjami,m.in. wykorzystano jego wiedzq i do6wiadczenieprzy pra,
cach nad AK 47. Niewielepoza tym wiadomo
o okresie,jaki spgdzilw l2ewsku(1946-1952).
W 1952wraz z innymiopu6cilmiasto,ale przetrzymywany byl w ZSRR jeszcze okoto pöl
roku dlu2ej.Ostateczniepowröcilw czerw-

cu 1952r. Zmarl12 wrzefinia1953 r. na
pluci zostalpochowany
zapalenie
w Suhl.

Hugo Schmeisserto barwna postaöz przewrotnym 2yciorysem,a w szczegölno6ciwybitny konstruktorbroni.Jest znany na calymSwiecie, ale wigkszo6öNiemcöw nie wie, kim byl.
NazwiskoSchmeisserakojarzonejest z dwoma najwa2niejszymi
konstrukcjaminlemieckim
StG 44, radzieckimAK 47, alerazjego nazwisko dfa upamigtnieniajego dokonafi znalazlo
sig na konstrukcjiamerykaflskiej- AR 15.
- Madein Germany.
AR 15 Schmeisser
Jak ju2wcze6niejwspomnialem,Schmeisser
GmbH do dzisiajwprowadzilana rynek ok. 12
r62nychmodeli karabinöww dwöch kalibrach.
W standardowym .223 Rem. i I mm Para.
SztandarowymproduktemsE karabinyAR 15
M4 z 10,5"i 14,5"lufamiw kalibrze.223 Rem.
i takie te2 mialemw rgkach.
sierpien2012

KarabinAR 15 M4 ma sze6ciopozycyjnq kolbgskladanq,muszkgna stalej tradycyjnejpodstawiei szczerbing
w zdejmowanymuchwyciedo przenoszenia. Lufg zakoftczono röwnie2
KarabinAR 15
standardowym, pigcioszczelinowym,krÖtkim M4 z luf4 10,5"
tlumikiemplomienia.Karabinwyglqd bardzo z zalo2onym
i nieodbiegaod wyglqduinnychtego kolimatorem firmy
tradycyjnie
typu broni. Jednak nie wyglqd tu jest naiwa2- Aimpoint. Przy
niejszy.Niemcyznanize swojejskrupulatno6citakim zestawieniu
Karabiny majE standardowysystem stonerowski,czyli systemgazowy(bez tloka, dzialajqcy bezpo6redniona suwadto).Komoraspustowa i zamkowawykonanajest w procesie
kuciamatrycowego zwysokiejjakoScistopöw aluminium7075 T6 zabezpieczonego galwanicznie (anodowanie).
Anodowanie to inaczej eloksacja,
czyli elekrolitycznaoksydacjaaluminium,a pro6ciej- powleczenie warstwqtlenku powierzchni metalu w procesie kEpieli elekrolitycznejw roztworze kwasu chromowego lub
siarkowego o r62nym stgZeniu. Powleczeniema na celu
zabezpieczenie powierzchni przed szybkim zu2yciem,
glöwniema zapobiegaöScieraniu. W przypadku karabinöw proces ten jest niezbgdny. Jako6ö powloki w karabinach Schmeisserana pierwszy
rzut oka jest dobra, ale potwierdzenie tej opinii mo2na uzyskaö
dopieropo intensywnymu2ywaniu,
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duzo bardziej
rozsqdnym rozwiqzaniem bylaby
skladana muszka.

Tradycyjna
muszka na stalej
podstawie trochg
przeszkadza
w celowaniu.
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Odpowiedzialno6ö
firmy za ka2dq
czgSöwykorzystan4 do produkcji
karabinu
jest 100%.
Widoczne cztery
znaki firmowe
Schmeissera na
broni. Takie same
i Sokladno6cistworzyli,albo mo2e udosko- znaki mo2na
nalili ju2 istniejqcy sprzgt. Wykonanie ka- zobaczyö jeszcze
rabinu jest wyjqtkowo precyzyjne. W zasa- w kilku innych
miejscach - prakczego niestetynie moglem zrobiöosobi6cie. dzie nie da mu sig nic zarzuciö.O jako6ci - tycznie na ka2dej
Jako6öcywilnejwersji,co gwarantujeprodu- i na to lrzeba zwr6ciö uwage, mo2e Swiad- czg$ci.

cent, jest taka sama jak dla policji i wojska,
a mo2eto zapewniödzigki wykorzystaniunajnowocze6niejszychi zaawansowanychtechnik produkcyjnychoraz maszyn.
sierpien2012

czyö fa]<t,2e prawie ka2da czeSöwykorzystana w karabinie,a na pewno niewyprodukowaprzez spölkg,jest firmowana
na bezpoSrednio
tylko
znakiemSchmeissera,co mo2e6wiadczyö
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o jednym. ZnakujEcw ten sposdb karabinbierze sig peln4 odpowiedzialno6ö
za jako6öwykorzystywanych
w nim czg6ciitak dobieradostawcöworaz kontrolujeich wyroby,aby klienci nie mielido czegosig przyczepiö.
Przedni uchwyt to system czterech szyn
Picatinnyzastosowanywcelu monta2uwszelakiego sprzgtu pomagajqcego w szybkim
i celnymstrzelaniu.Lufy we wszystkichmodelach dostarczanes4 przez chyba najwigkszego, a na pewno najpopularniejszego,
producenta LotharWalthera,a stal wykorzystanado
wyrobu zamköwto produktThyssenaKruppa.
Brof zostalazaprojektowanatak, aby z punktu
widzenia poszczegölnychczg6ci byla zgodna
ze standardemAR 15. Konstrukcjabroni pozwalaröwniezna wykorzystanie
do niejdowolnych akcesoriöwzaprojektowanych
do AR 15.
Mimo i2firma wspölpracujez takim dostawcami akcesoriöw,jak Magpul i CAA, to w testowanych egzemplarzachnie znalazlem wyroböw tych producentöw.Wydaje to sig dziwne
przy obecnych trendach wyposaZaniawigkszo6cikarabinöw,ale nic nie zmieniaw jakoSci tej broni i jej mozliwo6ciachuzytkowych.
Znalazlem jeden minus w wyposa2eniustandardowym karabinöw.Jest to brak jakiegokolwiek uchwytu na zawieszenie taktyczne
w miejscupol4czeniakolby ze szkieletem.
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giem. Karabinydostgpnesq z r62nymidlugoSciamiluf i chwytamiprzednimido wyboru- rurowymilub szynamiRlS.
Masa broni w zale2no6ciod modelu waha
sig od 3,5 do nawet 4,5 kg. Zatem mie6cisig
w standardachdla tych konstrukcji.Wszystkie
modele sprzedawanesE z jednym magazynkiem S-nabojowym.Na 2yczeniedostgpnesq
röwnie2magazynkio pojemno6ci10 i 30 naboi.

Strzelaniez dostgpnychmi jednostekodbywalo sig z r62nejamunicjim.in.Barnaul,Sellier
& Bellot i Fiocchi.Na 2adnej z nich nie bylo
2adnych zactqö,ale tez i tej amunicji nie wystrzefonozbtlt du2o.Z do6wiadczeniawiem, 2e
tradycyjnysystemStonerawymagaduzej uwagi i konieczno6cido6ö czgstego czyszczenia.
Nie sqdzq,2ebyprzy Schmeisserach
bylo inaczej.Az czyszczeniemi konserwacjqna pewno nie bgdzieklopotu.Brof rozkladasig w taki
sam sposöb,jak ka2dyinny klon lub kopiaAR
15. Bronjest dobrzespasowana.Jej czg6cipasujq do siebiewrecz idealniei odnioslemwra2eniajakbym lrzymal w rgkach nierozkladalnE
calo6ö,czego nie mo2na powiedzieöo modelach innychproducentöw,nawet tych zza wielkiej wody.Samo strzelanienie przysparza2adnych trudno6ci. 8ro6 jest dobrze wywa2ona
i sktadna.Sam preferujgkarabinyz krötkimilufami i tu mialem okazjgdluzej pobawiösig na
SchmeisserGmbH w tym samym zestawie- sucho karabinemzlak4 wla6nielufq. Karabin
niu osprzetu,co dwa dost?pnew Polscemo- jest waft zainteresowania,gtöwnie z powodele, ma w sprzeda2y jeszcze karabiny: AR du jako6ciwykonania,bo je2elichodzi o inno15 M5 - r62ni sig tylko dtugo6ciqlufy wyno- wacyjno6ö,to nic nie mo2nabylo tu juz zrobiö.
s24cE16,75",
AR 15 A4 z20" lufq istalq kol- Karabinyw takiej konfiguracjiistniejqod dzieb4. Dostgpne sq röwnie2 karabiny precyzyj- sigciolecii wydaje sig, 2e nic nowego i wyjEtne noszEcenazwy AR 15 Ultramatchz lufami kowego nikt nie wymySli,oczywi6cieopierajqc
16,75, 20" i z chwytami,do wyboru,rurowym sig wylqcznte na patencie Stonera. Niemniej
lub szynami Picatinny,stalq kolbq i bez przy- jednaktrudnonie zwröciöuwagi na ten wyröb
rzqdlw celowniczychoraz AR 15 Ultramatch z innego jeszcze powodu, na ktöry zwröcilem
z rowkowanymilufami20 i 24" röwnie2z chwy- uwaggw poprzednimartykule.Nasi poludniotami do wyboru.
wi sqsiedzi maj4 kilka ju2 producentöwciekaW ofercie firmy mo2emy znale2ö jeszcze wej broni strzeleckiej,a od niedawnaröwnie2
dwa karabinyna naböj9 x 19 mm, tj. AR 15 Sg Niemcy oferuj4 swöj wyröb opafty na znanym
z kr61k410,5"lufq skladanqkolbq i skladany- i sprawdzonymsystemie.W Polscetworzy sig
mi przyrzqdamicelowniczymioraz systemem co6 od nowa. Nie wiem, czy niestety,ale na
czterechszyn Picatinny.Drugi z karabinöwna pewno ju2 dawno mogliby5rmy
mieö na rynku
naböj9 x 19 mm to AR 15 Carbineze stalEkol- produktynie mniejzaawansowane,co nasi sqbq typu M 16, dlug4 20' lut1 i chwytem przed- siedzi,bo mo2liwo6ci
sq, a ichgtnychdo nabynim rurowym zakofczonym krötkimi szynami cia röwniezniemalo.
RlS. Karabin nie ma chwytu transportowego Obecnie przy braku rodzimychproducentöw
i przyrzEdöwcelowniczych.
i produkt6wz catq odpowiedzialno6ciq
mo2emy zachgciödo zainteresowania
sig tq markq.
NajnowszymiwyrobamiSchmeisserasE ka- Kosztw Polscenie rö2nisig specjalnieod cen
rabinyserii,,F".W tym przypadkuzmianado$- niemieckichi wynosi okolo 8000 zl. Niemalo,
czy glöwnieoporz4dzeniado nich. Firmawy- ale te2 i niespecjalnie zalrwailqco du2o jak
korzystujEcewspomnianq wcze6niej wspöt- na produkt wykonany z tradycyjnqniemieckq
pracg z CAA. W wybranychmodelachprzed- solidno6ciqi tnruatoSciq.
stawionychwy2ej, wymienionezostaly kolby,
chwyty oraz dodano w najbardziej zaawansowanymmodeluAR 15 M5 F IPSC lejek na
Redakcja dzigkuje
gniazdo magazynka, a tak2e chwyt przedni
firmie
Best
Hunters
za
udostgpnienie
broni
pionowy z rozkladanymi chowanym dwöjno-
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