RUGER LANÇA NOVA .22 LR PARA TIRO DE
PRECISÃO
Escrito em 19/02/2020 por Jorge H. Ohf

A fabricante Americana Ruger lançou um novo fuzil no calibre .22 LR para a pratica de tiro de
precisão em longa distancia.

A Fabricante americana Ruger acaba de lançar um novo modelo de arma longa com o
intuito de tiro de precisão a longa distancia. O modelo em questão é o 8378 no calibre .22 LR.
O que deve espantar alguns, mas no caso o intuito é a pratica de tiro ao alvo em distancias
que chegam ao limite efetivo do calibre, algo em torno de 300 metros.

Características
A arma vira com uma coronha de precisão com ajustes no suporte de cabeça tanto para
altura e para distancia da cabeça em relação a ação da arma. Também é possível de se
ajustar as placas de borracha da coronha para um conforto maior do atirador.
O modelo em questão não tem miras fixas ferro, mas possui um trilho pré instalado para a
colocação de lunetas.
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O cano da arma tem 22 polegadas de comprimento e com um paço de raiamento de 1:16
polegadas. No momento só há uma opção de acabamento onde a coronha em polímero
tem um cor marrom e o cano e demais peças um acabamento preto manchado. A boca do
cano possui uma rosca compatível com a utilização de freios de boca, quebra chamas ou
silenciadores.
Como a maioria dos rifles destinados a precisão a ação deste é por ferrolho. Entretanto um
diferencial é que o mesmo pode aceitar os carregadores da plataforma semi-automática
10/22 que chegam a capacidade de 25 disparos ou mesmo utilizar carregador de 10
munições rotativo que vem com a própria arma.
O preço divulgado pela Ruger é de U$599 o que deixa o mesmo um pouco caro em relação
aos seus competidores, entretanto não significativamente para condenadas a plataforma se
ela realmente for precisa o suficiente para que o comprador não precise de grandes
modificações para utilizar a mesma.

foto: Ruger

foto: Ruger

Visite www.infoarmas.com.br

Página: 2

foto: Ruger
Para mais informações sobre a arma em questão:
https://www.ruger.com/products/americanRimfireLRT/specSheets/8378.html
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