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Cyma CM.048
Írta: NewPlayer

Amikor úgy döntöttem, hogy airsoftot vásárolok magamnak, egy pár dologban már biztos voltam. Az egyik,
hogy egy AK variánst akarok, aminek fa tusa van és ha
lehet, akkor fém alkatrészei. Amennyire csak lehet, egy
valódi AK-hoz hasonlítson. A Cyma CM.048-cal sikerült ezt
a célt elég jól elérni!
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Mi is az az airsoft?

Első kézbevétel

Az airsoft a paintballhoz hasonló
taktikai harci játék. A paintballal ellentétben itt nem festék golyókat, hanem kicsi
műanyag golyókat lőnek ki a fegyverek.
A kilövést végezheti elektromos motor,
esetleg sűrített gáz vagy egy egyszerű
felhúzható rugó is. A töltények igen kicsik,
6 mm átmérőjűek és 0,20 gramm körül
mozognak. A töltények súlya változhat,
sőt igazából fegyverenként más és más az
ajánlott. A méretét tekintve is létezik más
átmérőjű töltény, ám ezeket idehaza nem
igazán lehet kapni.
Az animék között is sok foglalkozik az
airosfttal, mint például az aktuális szezonban futó Aoharu x Kikanjuu vagy a már
korábban futó Stella Jogakuin Koutou-ka
C³-bu.

Amikor elsőször kibontottam a dobozból, azonnal megcsapott az olajos fémnek
az a jellegzetes szaga. Ez már nagyon nagy
pozitívum, ebből tudtam, hogy igen, itt
tényleg valami fém van. És valóban, ahogy
kézbe vettem, érződött a fegyver súlya
és tapintásra teljesen visszaadta a fémes
érzést. Egy hűtőmágnessel gyorsan le is
teszteltem, ez valóban az aminek mondják
a kínaiak. A fa részek első ránézésre szépen
néznek ki, másodikra már sajnos nem. Elég
sok benne a csomó és a szélén a sorja, egykét helyen még repedezett is és a széleinél
le van törve. Látszik rajta a tömegtermelés. Ez persze egy AK-nál inkább előny,
mintsem hátrány, ugyanis eléggé rusztikus
kinézetet kölcsönöz a fegyvernek. Szerencsére a fém részekkel ilyen probléma nincsen, az mind nagyon szépen megmunkált.
Vagy az előző gondolatmenetet folytatva
ez inkább hátrány?

Miért egy AK variáns?
Mivel az airsoft fegyverek közül szinte
az összes valamilyen valós, létező fegyver
koppintása, így az embernek csak ki kell választania az egyik kedvencét és azt megkeresni airsoft változatban. Az én egyik kedvenceim az AK-k és abból is még az ősrégi
AK-47-es variáns. Ezeket mindenki ismeri,
mert filmekben vagy játékokban eléggé
gyakran előkerülnek. Rengeteg AK variáns
létezik, ugyanis a mai napig gyártják őket
és fejlesztenek ki újakat. Ám sajnos úgy
alakult, hogy az eredeti 47-est nem talál-

AniMagazin/AniPalace

tam meg airsoft változatban. Viszont találtam egy 74-est. Mivel nem értek hozzá
annyira, utána kellett járnom, hogy a kettő
között mi a különbség? A 74-esek kön�nyebbek, úgy 3 kg körül vannak, nagyobb
a torkolati energiájuk és kisebb lőszer kell
beléjük, a cső hossza nem változott, de a
fegyver maga egy kicsit hosszabb lett. Ezt
így végiggondolva, azért ezt gyártják airsoft változatban, mert ezt tudják. Kell az
aksinak a hely, így hosszabb lett a fegyver.
Így el is kezdtem keresgélni és videókat nézni, leírásokat olvasni, amíg rá nem

találtam a Cyma CM.048-asra. Pontosan
úgy néz ki ahogy én szerettem volna, hogy
kinézzen. Aminek fából kell lennie, az fából
van, aminek fémből kell lennie, az fémből
van.

„Mivel az airsoft fegyverek közül szinte az összes
valamilyen valós, létező fegyver koppintása, így
az embernek csak ki kell választania az egyik kedvencét és azt megkeresni airsoft változatban.”
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Felemelve, a CM.048-as súlya igencsak
érződik. Nehéz fegyver, főleg ha a riválisokat nézzük, amik műanyagból készülnek.
Egy aprócska szépséghibája van a dolognak. A tár amit adnak alapból hozzá valami
bűnronda. Barna műanyagból készült, ami
a fára akar hasonlítani, de nagyon nem jött
össze a dolog. Kipróbáltam, nincs vele baj,
de inkább félre is raktam és vettem hozzá
igazi fém tárat, amitől még szebb lett a
kicsike.
Miután feltöltöttem a hozzá kapott
aksit, betáraztam és mentünk is kipróbálni.
Meglepően jól lehet vele célozni, egészen
pontosra be lehet állítani. Nyílván ez töltényfüggő is, de egy jó tölténnyel egészen
jó pontosságot el lehet érni. Ami a leginkább meglepő volt az az ereje. Ha nincsen
benne töltény, a motornak akkor is egész
erős húzása van. Érződik ahogy az egész
fegyver bemozdul amint meghúzzuk a
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ravaszt. Annyira erős a fegyver, hogy ha
valakit eltalálunk vele akkor az illető nem
csak felszisszen, hanem már már felordít
fájdalmában.
A fegyver motorja a Cyma v3-as motorja, ami egész szépen teljesít. Nem szedtem
szét, de elvileg jól tuningolható is, bár szerintem erre nincsen szükség. Nem igazán
kell a plusz erő.
Az akkumulátor a tusba megy, így eléggé korlátozott az üzemidő. Van lehetőség
a gáz elvezető csőbe is elhelyezni egy
hosszabb aksit, de akkor át kell kábelezni
a fegyvert. Én ezt nem tettem meg és nem
is fogom. Szerintem bőven jó a tusban az
aksi, ami így nagyjából folyamatos használat mellett 2 órát bír ki. Érdemes ezért
beszerezni néhány pótot, hogy amint az
egyik lemerül, lehessen folytatni a másikkal. Mint mondtam, a gyári tár bűnronda,
így szerintem felejtős. A Cyma gyárt fémtárat is, ráadásul
springeset, amit
így csak egyszer
kell felhúzni és
utána az egész tárat ki lehet üríteni.
Nem kell folyamatosan csavargatni
a tár alját! A vállpánt még nagyon
hiányzik a csomagból, mert ezt nem
lehet csak úgy a

kézben
vinni
mint egy M4est. A helye ki
van alakítva, így
találtam hozzá
egy
eredeti
katonai vállpántot,
úgyhogy
azt használom.
A tusnál lévő
csatlakozás ránézésre egy kicsit gyengének
tűnik, de eddig
még nem volt
vele baj. Remélem, itt most a
látszat csal. Ha egyszer majd kiesik, akkor
egy erősebb ragasztóval biztosan vissza
lehetne ragasztani a helyére.

Végső gondolatok
A CM.048-as tökéletes fegyver kezdők
számára, vagy olyanoknak, akik egy második fegyvert keresnek, amit kölcsön tudnak
adni annak a havernak, akinek még nincsen
airsoftja. Szépen van kivitelezve és már a
gyári állapotában is egészen használható.
A Cyma elég nagy gyártó, sokfélét gyárt,
így sok alkatrész és tuning cucc is található hozzá, ezért aki profi használatra akarja
tartani, az is meg tudja tenni egy kis bütyköléssel! Na persze, akkor az ára már ott
van, mint egy profibb cuccnak.

„A Cyma elég nagy gyártó,
sokfélét gyárt, így sok
alkatrész és tuning cucc is
található hozzá...”
Gyártó: Cyma
Típus: CM 048
Súly: 3290 g
Hossz: 960 mm
Energia: 420 fps ( 1,64 J )
Anyag: fém, fa
Elektromos működés, 8,4
V-os elektromos motorral
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