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Oprócz tego w sprzedaży znajdują
się już gotowe modele karabinków,
co zwiększa wybór możliwości.
Dolne części karabinków DAR,
w których znajdują się gniazda magazynków i mechanizmy spustowe są w dwóch wersjach. Pierwsza
z nich, o nazwie Standard, to klasyczna komora typu wojskowego,
druga – zmodyfikowana – nazwana
została Advanced Lower. Obydwie
wersje produkuje się z aluminium typu 7075 T6. Wytwarzane są również
ich wersje przystosowane do montażu w karabinkach HK MR 223.
Komory Standard i Advanced Lower mają obustronne zatrzaski me-

Komory zamkowe karabinków
DAR produkuje się w dwóch ulepszonych odmianach Advanced Upper i RTS Advanced Upper. Charakteryzują się one nowoczesnym wyglądem, z tą różnicą że komora typu RTS Advanced wyposażona jest
w integralny szkielet do montażu
osłony lufy pełniącej jednocześnie
funkcję chwytu. Bezpośrednie mocowanie osłony lufy (chwytu) z komorą zamkową zapewnia prawidłowe drgania lufy podczas strzelania.
Dzięki zastosowaniu takiego montażu osłony lufy układ ten wraz z lufą klasyfikuje się do tzw. swobodnie
pływających. Lufy pływające, nazywane też lufami samonośnymi, zapewniają większą celność broni.
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Klientowi oferuje się całą
gamę elementów broni, z których montowany jest określony przez niego karabinek. Dostępnych jest aż sześć rodzajów komór zamkowych i osłon
luf oraz cztery rodzaje komór
spustowych. Bronią na zamówienie może strzelać jednym
z czterech naboi: .22 LR, 9 mm
Parabellum, 6,6 Remington
SPC lub .223 Remington.

Osłony luf wytwarzane są w kształcie dziesięcioboku, co zwiększa
sztywność oraz poprawia i stabilizuje uchwyt.

PIOTR SZEWCZYK

fot. mat. producenta

W karabinkach Dynamic Arms
Research instaluje się kilka rodzajów ciężkich luf renomowanej firmy
Lothar Walther, o różnych skokach
gwintów i zakończonych hamulcami
wylotowymi. Identycznie jak w przypadku komór spustowych i osłon luf,
także komory zamkowe wytwarzane
są z aluminium typu 7075 T6.

Dynamic Arms Research to młode
niemieckie przedsiębiorstwo, które
konstruuje, rozwija i produkuje nowoczesne karabinki sportowe i bojowe systemu AR 15/M 16. Oprócz
produkcji broni głównym celem firmy jest jej międzynarodowa dystrybucja. Dynamic Arms Research
wszystkie części do swoich kara-
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binków sprowadza od rodzimych
producentów niemieckich. Założenie to stało się dla firmy i użytkowników broni gwarancją niezawodności. Odpowiedzialnymi za kierowanie przedsiębiorstwem są dyrektor
inżynier Andre Friedenberger, szef
do spraw marketingu Marcel Schreiterer oraz szef produkcji Peter Luster. Zwracają oni szczególną uwa-

gę na połączenie bardzo wysokiej
jakości produktu końcowego z możliwością swobodnego dostosowanie
go do indywidualnych potrzeb strzelca. Przedsiębiorstwo oferuje system
modułowy i szeroki asortyment wymiennych elementów broni, z których strzelcy mogą od podstaw budować wymarzone przez siebie karabinki.
listopad 2013

chanizmu powrotnego i obustronne bezpieczniki nastawne, a także
zmodyfikowane gniazda magazynków. Specyficzną cechą komory Advanced Lower jest integralny kabłąk
spustu. Wszystkie znajdujące się na
komorach spustowych znaki towarowe, bezpieczeństwa i nazwy modeli
są grawerowane, co odróżnia je od
znaków konkurencyjnych firm wykonanych przy użyciu techniki laserowej.
listopad 2013
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W zależności od potrzeb długości
osłon wynoszą: 7, 9, 12 i 15 cali (178,
228, 305 i 381 milimetrów).

Obróbka i montaż karabinków odbywa się z uwzględnieniem najwyższych norm precyzji i jakości wykończenia powierzchni broni. Dzięki temu wyeliminowano niekorzystne luzy pomiędzy komorą spustową
a zamkową. Ostatnim etapem procesu produkcji jest anodowanie po-
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wierzchniowe, które zmniejsza zużycie broni podczas eksploatacji.
W swoich karabinkach DAR instaluje wyczynowe mechanizmy
spustowe UHL AR 15, opracowane
przez niemiecką firmę UHL GmbH.
Mechanizmy te w łatwy sposób
można instalować także w karabinkach systemu AR 15/16, takich firm
jak: Oberland Arms, Schmeisser, Sig
Sauer, Heckler & Koch i Remington.
Różnią się one od klasycznych mechanizmów spustowych konstrukcją, co sprawia, że są nieco niżej obsadzone w komorach spustowych.
Montaż mechanizmów spustowych
UHL AR 15 jest prosty i nie wymaga
żadnych narzędzi. Droga spustu potrzebna do uruchomienia mechanizmu spustowego wynosi 2 mm. Następnym ułatwieniem jest to, że każdy strzelec może odpowiednio wyregulować siłę nacisku na spust oraz
jego drogę.

Wszystkie modele karabinków firmy DAR mają jeden rodzaj bloku gazowego wytwarzanego ze stopu aluminium typu 7075 T6, którego odpowiednie ulokowanie i ukształtowanie
pozwala na łatwy i precyzyjny montaż. Bloki gazowe dostępne są dla
kilku różnych średnic luf. Charakterystyczną cechą bloków gazowych
produkowanych przez przedsiębiorstwo DAR jest ich mały rozmiar, co
również korzystnie wpływa na wibracje luf podczas strzelania.
Jednym z najważniejszych elementów gwarantujących celność
i niezawodność pracy karabinków
Dynamic Arms Research podczas
strzelania jest jakość luf i zamków.
Do produkcji zamków używa się
wstępnie hartowanej stali 42CrMo4,
która następnie jest azotowana.
Zamki te mogą być zamawiane indywidualnie przez rusznikarzy. Lufy,
w zależności od złożonego zamówienia, produkuje się w różnych długościach. Do ich wytworzenia używa się
również stali typu 42CrMo4. Każda z
luf w końcowym procesie produkcji
jest odpowiednio dopasowywana
i poddawana azotowaniu.
listopad 2013
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Komory zamkowe zaprojektowano w taki sposób, aby w jak największym stopniu zmniejszyć tarcie i zużycie poruszających się w nich układów ruchomych. Dodatkowym atutem komór zamkowych Dynamic
Arms Research jest ich odmiana pozwalająca na zastosowanie w karabinkach HK MR 223. Na górnych
powierzchniach komór zamkowych
i osłon luf znajdują się szyny Picatinny, na których instaluje się przyrządy celownicze. Specjalne otwory po
bokach i u dołu osłon luf umożliwiają zamocowanie dodatkowych szyn
Picatinny.

nizmy spustowe, regulatory gazowe
i osłony luf, a także elementy służące
do montażu celowników optycznych.
W zależności od przewidywanego
zastosowania i potrzeb strzelców,
karabinki firmy Dynamic Arms Research zostały przez samego producenta podzielone na dwie grupy.

DAR

Dynamic Arms Research oferuje
akcesoria do karabinków AR 15/M
16. Każdy strzelec może oddzielnie kupić komory spustowe i zamkowe, hamulce wylotowe, mecha-
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Do modeli podstawowych zaliczają
się następujące karabinki: DAR 15
LRS Advanced (Long Range Sporter
Advanced), DAR 15 DMR Advanced
(Designated Marksman Rifles Advanced), DAR 15 SPR Advanced
(Special Purpose Rifle Advanced),
DAR 15 M5 Advanced, DAR 15 M4
Advanced, DAR 15 Law Enforcement Advanced, DAR 68 Hunter Advanced i DAR 22 Sporter Advanced.

Pierwszy z karabinków oznaczony DAR 15 Long Range Sporter Advanced ma bardzo długą, 660-milimetrową lufę, co umożliwia optymalne wykorzystanie amerykańskiej
amunicji pośredniej .223 Rem, do
której został przystosowany. Długa
lufa ma niewątpliwie wpływ na całkowitą długość broni wynoszącą
1196 mm i wydłuża linię celowniczą,
a to przyczynia się do poprawy celności.

fot. mat. producenta

deli podstawowych zastosowano też
komory zamkowe typu DAR Upper
RTS Advanced. Wyjątek stanowi karabinek DAR 22 Sporter, w którym
znajduje się komora zamkowa DAR
Upper Advanced.

fot. mat. producenta
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we stanowią bazę konstrukcyjną dla
drugiej grupy konstrukcji zaawansowanych, gdzie broń produkowana jest na indywidualne zamówienie. Konstrukcyjnie oparte zostały
na komorach spustowych typu DAR
Lower Advanced. W większości mo-

DAR

Pierwszą dużą grupę stanowią
tzw. modele podstawowe, w której skład wchodzą karabinki o długościach luf od 10,5 do 26 cali (od
266 do 660 mm). Zgodnie z opisanymi wcześniej założeniami przedsiębiorstwa DAR, modele podstawo-
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DAR
fot. mat. producenta

Masa broni bez amunicji wynosi
5 kg. Takie parametry techniczne karabinka DAR 15 Long Range Sporter Advanced klasyfikują go nie tylko
jako broń sportową, ale także snajperską. Zwiększenie komfortu strzelania zapewniono dzięki zastosowaniu ergonomicznego chwytu pistoletowego oraz stałej kolby metalowej
firmy ACE Ltd. z amortyzatorem odrzutu i nakładką policzkową.
Drugi z modeli karabinków podstawowych o nazwie DAR 15 Designated Marksman Rifle Advanced
ma również zamontowaną stałą metalową kolbę szkieletową, wyprodukowaną przez firmę ACE Ltd. i ergonomiczny chwyt pistoletowy firmy
Hogue, przez co jego wygląd jest ta-
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Modele karabinków DAR 15 Special Purpose Rifle Advanced i DAR
15 M5 Advanced to już broń typowo
szturmowa, z wysuwaną regulowaną kolbą firmy Magpul. Karabinki te
dostosowane są do amerykańskiej
amunicji pośredniej typu .223 Remington. Pomimo podobnego przeznaczenia karabinków DAR 15 SPR
i DAR 15 M5 różnią się między sobą wymiarami zewnętrznymi i rodzajem zamontowanych luf. Lufa modelu DAR 15 SPR ma długość 475
mm, a długość lufy modelu DAR 15
M5 wynosi 425 mm. W zależności
od tego, czy kolba karabinka DAR
15 SRP jest wsunięta lub wysunięta – jego długości to odpowiednio
879 mm i 964 mm. W przypadku karabinka DAR 15 M5 Advanced jego
długość przy kolbie wsuniętej to 850
mm, a przy kolbie wysuniętej 935
mm. Masy karabinków DAR 15 Special Purpose Rifle Advanced i DAR
15 M5 Advanced to: 3,8 kg dla modelu SPR i 3,4 kg dla modelu M5.

Z myślą o funkcjonariuszach jednostek antyterrorystycznych wojska i policji inżynierowie z przedsiębiorstwa Dynamic Arms Research
wprowadzili do produkcji karabinek
DAR 15 M4 Advanced i subkarabinek DAR 15 Law Enforcement Advanced. W Niemczech na rynku cywilnym obydwa modele przeznaczone są wyłącznie do polowań oraz
dla kolekcjonerów broni. Karabinek
DAR 15 M4 to broń o dość dużych
rozmiarach, której długość całkowita
z wysuniętą kolbą wynosi 964 mm,
a z kolbą wsuniętą 879 mm.

DAR

masa broni to 4 kg. Karabin DAR
15 DMR z racji nieco mniejszych
rozmiarów może być używany jako
broń sportowa i bojowa, a po zainstalowaniu optycznych przyrządów
celowniczych także jako parasnajperska.

ki sam jak karabinka DAR 15 Long
Range Sporter Advanced. Różni się
jednak od poprzednika długością lufy, jej rodzajem, innym hamulcem
wylotowym oraz długością całkowitą broni i masą. Długość lufy modelu
DAR 15 DMR wynosi 508 mm, długość całkowita broni to 1017 mm,
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DAR

nej części osłony (łoża) lufy znajduje się chwyt dla drugiej dłoni. Z racji przeznaczenia, broń ta zabezpieczana jest przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi.

Oprócz broni szturmowo-bojowej,
przedsiębiorstwo DAR produkuje też
broń typowo myśliwską i sportową.
Karabinkiem myśliwskim jest model DAR 68 Hunter, który tym różni
się od pozostałych modeli, że strzela amunicją 6,8 Remington SPC.
Amunicja ta została zaprojektowana
z myślą o myśliwych i użytkownikach

gość broni wynosi 690 mm, co sprawia, że łatwą jest ją ukryć i transportować. Mały rozmiar subkarabinka powoduje, że idealnie nadaje się
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Subkarabinek DAR 15 Law Enforcement Advanced przy kolbie wysuniętej osiąga długość 775 mm. Gdy
kolba jest wsunięta, całkowita dłu-

wojskowych. DAR 68 Hunter ma zamontowaną ciężką lufę i regulowaną
wysuwaną kolbę firmy Magpul. Z firmy tej pochodzi także chwyt pistoletowy. Aby zapewnić stabilność broni
podczas strzelania, w przedniej dol-

DAR

on do walki w pomieszczeniach oraz
w walce na niewielkie odległości,
gdy konieczny jest intensywny ogień.
Karabinek DAR 15 M4 i subkarabinek DAR 15 Law Enforcement Advanced wyposażone są w ten sam
typ luf kaliber .223 Remington. Gwint
lufy karabinka DAR 15 M4 ma skok
368 mm, z kolei długość lufy subkarabinka DAR 15 Law Enforcement Advanced to 267 mm. Chwyty pistoletowe i kolby w nich zamontowane pochodzą z firmy Magpul. Masa karabinka DAR 15 M4 Advanced wynosi
3,2 kg, a subkarabinka DAR 15 Law
Enforcemend Advanced 2,9 kg.

Długość całkowita karabinka DAR
68 Hunter z kolbą wsuniętą to
850 mm. Długość broni przy kolbie
wysuniętej wynosi 935 mm, długość
lufy – 425 mm. Masa broni to 3,4 kg.
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DAR

dard i Timney. Każdy strzelec ma
do wyboru aż sześć rodzajów kolb
i uchwytów pistoletowych. W karabinkach na zamówienie bezpieczniki
nastawne mogą być klasyczne, jednostronne lub obustronne.

2012

łóż instaluje się stabilizujące składane dwójnogi. W odróżnieniu od karabinków podstawowych, w broni produkowanej według indywidualnych
specyfikacji, oprócz mechanizmu
spustowego typu UHL dostępne są
także mechanizmy spustowe Stan-
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fot. Sergiusz Mitin

SZKOLENIA
STRZELECKIE
- Pistolet
- Karabin AK i M4
- Strzelba
KURSY OCHRONY
- Executive Protection
- Close Protection
- Personal Security 		
Detail
- Residential Security
Team
DOSTARCZANIE
WYPOSAŻENIA
TAKTYCZNEGO
Ostatni z modeli podstawowych
DAR 22 Sporter służy do strzelania sportowego. Dzięki zastosowaniu dużo tańszej amunicji bocznego zapłonu kaliber .22 LR broń działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, co spowodowało zmianę budowy suwadła i zamka broni.
W celu zapewnienia niezawodnej
pracy suwadła wraz z zamkiem, musiały one zostać zaopatrzone w mechanizm zwiększający odrzut. Karabinek DAR 22 Sporter świetnie nadaje się do treningów i do polowań
na małe zwierzęta. Ma stałą, wykonaną z metalu, kolbę szkieletową firmy ACE Ltd., co czyni ją bronią niemałą, ponieważ długość to aż
1012 mm. Długość lufy karabinka
to 559 mm, a masa 3,8 kg. Chwyty w karabinku sportowym pochodzą
z firmy Hogue. Wszystkie karabinki DAR to broń samopowtarzalna,
strzelająca tylko ogniem pojedynczym. Zasilanie broni w wersji podstawowej odbywa się z magazynków o pojemności dziesięciu naboi.
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Artykuł powstał na podstawie materiałów dostarczonych
przez firmę Dynamic Arms
Research.

Druga grupa karabinków przedsiębiorstwa DAR jest montowana na zamówienie. Klientowi oferuje się całą gamę elementów broni,
z których montowany jest określony przez niego karabinek. Dostępnych jest aż sześć rodzajów komór
zamkowych i osłon luf oraz cztery
rodzaje komór spustowych. Bronią
na zamówienie może strzelać jednym z czterech naboi: .22 LR, 9 mm
Parabellum, 6,6 Remington SPC lub
.223 Remington. Oprócz standardowej azotowanej lufy, strzelec może wybrać do swojego karabinka lufę ze stali nierdzewnej. Znajdujące
się w ofercie lufy mają różne, długości, masy i są tradycyjnie gwintowane lub poligonalne. Na ich wylotach montuje się jeden z dostępnych
hamulców wylotowych. W karabinkach snajperskich, wykonywanych
na zamówienie, w przedniej części
listopad 2013
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