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Výrobci této zbraně se snažili napodobit APS 96 „za méně peněz“- Což se jim celkem povedlo. Je to konstrukce z ABS rámu a opravdu kovové hlavně. Má dokonce i regulovatelný hop, což určitě potěší. Další příjemností je pojistka, ale je velice křehká, takže musíte dávat větší pozor, aby jste ji např. nezmáčkli větší silou zajištěnou. Těď vám uvedu jednotlivé témata o zbrani.
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První dojem:
Když odstraníte povrch krabice, tak v krabici ji najdete rozloženou na 2 poloviny. Což s toho vás to na první pohled může zklamat. Dále najdete 3 zásobníky na 25 kulí, popruh, zvlášť dokoupená optikou3-9x50E - red cross, návod k použití, rychloplničku, záhadné kuličky. Nejspíše 0.27-0.29g, ale je smůla, že jich tam je jen cca 200. A to poslední je velice nepovedená čistička hlavně, kterou většinou nevyužijete. 
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Střelba a výkon:
Je fantastické, že u zbraně v základu najdeme 200% (M140) což kouzlí úsťovou rychlost 140M/s!! Když jsem s ní střílel, tak jsem se velice divil! Kulička po výstřelu dopadla na 70tý metr!, takže počítejte trefu na 55-60m při troše štěstí. Je smutné když zasáhnete osobu na 50-60m tak se ze 75% nepřizná, protože nic necítí a to dokáže naštvat. Když se naučíte střílet do noh,popř. hlavy :P, tak můůůžete trefit na maximálních 55m. 
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Upgrade:
O tomhle tématu se vedou spory… Já se domnívám, že tato APS (Čínské produkce) má rozdílnou natahovací páku, což by po zakoupení setu válce by měla vyměnit. Shodné vnitřní díly jsou tyto: TRN, VÁLEC, PRUŽINA, HLAVA a PÍST. Zda je kompatibilní Spoušťový mechanizmus to jsem doposud nezjistil. Když bychom vyměnili vnitřek, tak můžeme použít i precizní hlaveň. Chtěl bych jen upozornit,že upgrade (300%) do této zbraně je velmi rizikový na spoušťový mechanismus!!! Takže vyměnit!
Závěrem snad to, že pokud hledáte odstřelovačku do 5000, tak tohle je ta nej volba. Ještě třeba připomenout, že když nemáte dostatek nervů!! Tak se spíše poohlédněte raději po nějakém AEG. Protože když už nepřítele párkrát trefíte a nepřizná se. Tak ji budete proklínat :-)
Text by Michael Johnson 


