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Softair (levinud on ka teistsugune kirjapilt Airsoft – ek “Pehme õhk”) on Paintballile 
sarnanev sportlahing, milles osalejad püüavad üksteist softair-püssidest tulistatud 6-, 
harvem ka 8-mm plastikkuulidega mängust välja lüüa. Nõutud turvavahendeid kasutades 
on softair üks maailma turvalisimaid spordialasid, milles kehavigastusi esineb üliharva. 
Softair-relvadel on mitmeid kineetilise energia allikaid: süsihappegaasiga täidetud 
gaasiballoonid (õhk, mis surutakse relva nagu klassikalist õhupüssi vinnastades), aga ka 
tavaline korgipüstolist tuntud vedru. Viimaseks saavutuseks softair-relvade alal on 
elektrilised softair-püssid, kus õhu kokkusurumine toimub elektri (patareid, akud) jõul. 
Mängus kasutatakse erinevaid tulirelvade koopiaid, mida on sageli tõelistest relvadest 
üsna raske eristada. Mängule lisavad vürtsi ammendamatud taktikalised võimalused, 
mida kasutatakse ka tõelistes lahingusituatsioonides, sõjaväelised aksessuaarid ja 
kamuflaaþ. Viimastel aastatel on hakanud seni Aasias populaarne mäng leidma tuliseid 
poolehoidjaid ka Euroopas ja Ameerikas. 

1. AJALUGU 

Airsoft tekkis 70-ndate aastate algul Jaapanis, et pakkuda kohalikele tulirelvahuvilistele 
alternatiivset hobi – Jaapani seadused keelavad eraisikutel tulirelvaomamist. Sellest 
tulenevalt pöörati ka erilist tähelepanu just softair-relvade sarnasusele tõeliste relvadega – 
nii välimuselt kui tööprintsiibilt. Kaasajal on Vaikse ookeani basseinis airsoft paintballist 
tunduvalt populaarsem, kui välja arvata Singapur, Austraalia ja Uus Meremaa, kus airsoft 
on erinevalt paintballist keelatud. 

Ehkki airsoft-kuulide kineetiline energia on paintball-kuulidest väiksem, on nende 
ballistilised omadused lähedased tulirelvakuulidele. Softair-kuulide tabamused on üpris 
valusad, mis suurendab veelgi selle spordiala realistlikust võrreldes tõelise lahinguga. 
Seepärast on softairi kasutamine politseinike ja sõjaväelaste treenimisel paintballist 
efektiivsem. See tõsiasi on ka põhjuseks, miks paljudes riikides on softair ikka veel 
keelatud. 

2. MÄNGUTÜÜBID 



2.1 Lähilahing 

Lähilahing (CQB – Close Quarters Battle) on üks populaarsemaid softairi mängutüüpe. 
See toimub piiratud maa-alal, mistõttu on mängukäik kiire ja pakub hulgaliselt üllatusi. 
Sageli markeeritakse mänguplatsil linnaosa või looduslikku maastikku. Mida rohkem 
käike, väravaid, aknaid, uksi, treppe, tunneleid jne on ehitatud, seda põnevam ja 
ootamatum on mäng osalejatele, sest kunagi ei tea, kus varitseb vaenlane. Tulistamine 
toimub enamasti väga lähedalt, mistõttu on ka tabamused valusad, manitsedes mängijaid 
suuremale ettevaatlikkusele – just seepärast kannavadki mängijad lähilahingus 
lisaturvavahendeid. 

Lähilahingu võib maha pidada ka öisel ajal, samuti suvalises looduslikus kohas, mis 
pakub ohtralt varjumisvõimalusi.  

Softairi lähilahingus antakse väga tihedat tuld, mistõttu tuleb arvestada tõsiasjaga, et 
mängu lõppfaasis võib softair-relvade tuleefektiivsus langeda – balloonides on gaas 
otsakorral. Lähilahingus on lubatud kasutada ka miine, granaate ning kõikvõimalikke 
lollilõkse. 

2.2 Sõja simulatsioon 

Sõja simulatsioon ehk MilSim (ingl k Military Simulation) ühendab airsofti sõjalise 
rollimänguga. Võistkondadele antakse kindlad eesmärgid või ülesanded, mis tuleb 
saavutada või täita. Missiooni täitmise garanteerimiseks eraldatakse võistkondadele 
kindel hulk laskemoona, toitu, sidevahendid jne. 

 
Snaipri ülesandeid täitev MilSimi-mängija vaenlast varitsemas. 
 
Võistkonnad jäävad kindlaksmääratud piiridega lahinguväljale kuni võitja selgumiseni 
või kokkulepitud mänguaja lõppemiseni. Lahinguväljalt lahkumine on lubatud vaid 
esmaabi saamiseks või mõnel muul elutähtsal juhul. MilSimi-mängud kestavad sageli 
mitmeid päevi. Näiteks Rootsis kestis suur mäng BERGET järjepanu kuus päeva. 
Sõjamasinaid simuleerivad MilSimis osalejate või nende sõprade liiklusvahendid, ehkki 
on esinenud selliseidki mänge, kus kasutatakse tõelisi soomukeid ja tanke. 
 



 
Softairi-mängija Teise maailmasõja lahinguid kopeerivas MilSimis 
 
Kaasajal ei piirdu softairi võimalused kaugeltki vaid CQB või MilSimiga. Lisaks neile 
mängitakse veel paljusid lihtsama stsenaariumiga mänge nagu näiteks: 
 
- Ellujäämismäng, milles kõik mängijad võitlevad üksteise vastu. Võidab mängija, kes 
viimasena “ellu jääb”. Selle mänguvariandi juures on keelatud igasugused mängu käigus 
sõlmitavad liidud või meeskonnad – iga mängija on ise enda eest väljas. 
 
- Ohvitseri- ehk presidendimängus on vastasvõistkondde eesmärk “tappa” 
vastasmeeskonna ohvitser või president. Mängu muudab huvitavamaks see, kui ohvitseril 
või presidendil on täielik komandoõigus – nii sõltub mängu võit suuresti võistkonna liidri 
taktikalistest oskustest. 
 
- Värbamismäng sobib ideaalselt metsaaladele. Selles osaleb tavaliselt kaks võistkonda, 
kelle eesmärgiks on tabamusega enda meeskonda saada kindlale metsaalale peitunud 
individuaalseid mängijaid, kes tulistavad mõlemaid võistlevaid võistkondi. Kõige 
oskuslikumad softairi-mängijad paigutatakse enamasti perimeetri keskele, tehes nende 
tabamise sel viisil veelgi raskemaks. Mängus on variante: tabatud mängijate eest võib 
saada punkte või nad asuvad neid tabanud võistkonna poolele. 
 
- Vangi vabastamine. Selles mängus võistleb üks mängija võistkonna vastu. Tema 
eesmärk on jõuda kindlasse punkti, vabastada vaenlase käest vang ning toimetada tervelt 
ohutusse kohta. 
 
3. SOFTAIR-MÄNG LAHINGUHARJUTUSEKS  
 
Paljude riikide sõjaväeüksused, politseijõud või turvafirmad kasutavad softairi 
väljaõppes. Softair on väga efektiivne ning odav võimalus anda lahingukogemusi 
reaalsetes olukordades harjutajaid vigastamata. Softairrelvadest tulistatud kuulide 
suhteliselt väike kineetiline energia võimaldab harjutada reaalsetes kohtades sisustust 
vigastamata: koolides, kontorites, lennukites – kõikjal, kus vajalikuks peetakse. Lisaks 
sellele võib eriolukorra tekkides mängida kõigepealt läbi reaalne lahinguolukord näiteks 
pantvangikriisi lahendamiseks. 
 
4. AUKOODEKS 
 
Aukoodeksi järgimine on softairi puhul aprioorne, sest tabamusest ei jää distantsilt 
vaadates tabatule märki nagu paintballis värvipleki näol. Liiatigi ei pruugi tabatu 



tabamust tunda, kui lask on sooritatult suurest kaugusest, liiatigi kui ta veel jookseb läbi 
põõsastiku. Seetõttu otsustavad tabamuse täisväärtuslikuse softairis kohtunikud, kellel on 
õigus ja kohustus võimalikke tabatuid tabamuste suhtes küsitleda. Aukoodeksi eesmärk 
ongi see, et tabatu ise tabamust tunnistaks ning sellest ka kohtunikke teavitaks. Liiatigi 
rikub kohtunike liigne sekkumine mängu selle reaalsuse, näitab mängijatele kätte 
potentsiaalsete vaenlaste asukoha jne. 
 
Mängu sujuvaks kulgemiseks ei soovitata vastasele pihta saanud mängijail sellest 
valjuhäälselt kohtunikele teatada, küll aga neile märku andma, et nad saaksid tabamuse 
tõsiduse kindlaks teha. Softairis on kasutusel ka nn noahoobid. Noahoobiks nimetatakse 
softairis olukorda, kus mängija pääseb vaenlasele nii lähedale, et on võimeline teda oma 
relvatoruga puudutama. Halastuslasuks nimetatakse softairis olukorda, kus vaenlasele 
pääsetakse lähedusse, mis võimaldab surmkindlalt vastast tabada. Lähidistantsilt 
sooritatud valusa tabamuse asemel tehakse üllatatule ettepanek alistuda, millega peab 
nõustuma.  
 
Softairis on keelatud pimesi tulistamine (nurga taha, üle eendi jne). Hea tooni juurde 
kuulub seegi, et mängust välja lööduid teistkordselt enam ei tulistata, tabatud vaenlane 
väärib lugupidamist. Ropendamine, sõim ja kaklusse kalduvad füüsilised kontaktid on 
samuti pälvinud hukkamõistu, enamasti eemaldatakse selliselt käitunud mängijad 
mängust.   
 
Kõigilt softairi-mängijailt oodatakse, et nad pihtasaamisest kohtunikke ja mängijaid 
teavitaksid. Tabamusest teatamiseks on kaks võimalust: enda mängust väljalangemisest 
tuleb valjuhäälselt teatada, teine võimalus eeldab nn tabamuslipu ehk “laibalipu” 
heiskamist kas käes hoides või siis relvatoru külge kinnitatult. Hämaruses või siis 
pimedas mängides etendab laibalipu osa eredavärviline vilkur või siis tavalise taskulambi 
vilgutamine. Mängust välja langenuil võimaldatakse häirimatult turvatsooni minna. 
 
Pihtasaanud mängijaid, kes tabamusest hoolimata edasi mängivad, nimetatakse softairi- 
mängijate seas zombideks. Sellise kuulsusega mängijaid jälgitakse mängu käigus erilise 
hoolega, et neid järjekordselt sohitegemiselt tabada. Mängijaist endist sõltub, kas nad 
soovivad võtta enda hulka valemängijaid. Ametlikele võistlustele on neil aga tee suletud. 

Levinud on veel üks sohitegemisvõimalus: ebaausad mängijad võivad heisata laibalipu, et 
turvaliselt ümber paikneda ning avastatud vaenlasi selja tagant rünnata. Mängijaid, kes on 
pärast tabamust mängust eemaldatud, kuid omavoliliselt uuesti mängu lülituvad, 
nimetatakse muumiateks. Mängijaid, kes hilinenult loata mängu lähevad, kasutades ära 
oma eelist suuremas värskuses, on tuntud kui golemid. 

Just aukoodeksi pärast hinnatakse softairi teinekord paintballist ülemaks, sest selle 
mängijate eetiline tase ja aumehelikkus peavad olema kõrgemad. 

5. MÄNGU JUHTIMINE 



Airsofti võib suurepäraselt harrastada ka spetsiaalsete kohtuniketa, kui mängijad reeglites 
kokku lepivad. Kohtunike kasutamine muudab siiski mängukäigu sujuvamaks ja mängu 
enda huvitavamaks. Softairi mängustsenaariumite variatsioonidel pole piire. 
Võistkonnaliikmete ja võistkondade arv, neile antud ülesanded, võiduks vajalikud 
tingimused, mängu kestvus – need kõik on muudetavad faktorid. Ja kui neist kuuldakse 
vahetult enne mängu algust, muutub ülesanne mängijatele veelgi põnevamaks ja 
raskemaks, sest kohtunikud leiavad alati mängijatele midagi ootamatut. 

Üldiselt on kohtunike ülesandeks jagada mängijad võistkondadesse, panna paika mängu 
stsenaarium, võidu saavutamiseks vajalikud tingimused, teavitada mängijaid mänguala 
piiridest, mängu kestvusest jne. Vilede, lippude ja raadioside vahendusel võib suhteliselt 
väike kohtunike rühm juhtida sadu võistkondadesse koondunud või individuaalmängijaid.  

Stsenaarium paneb paika sellegi, mitmest tabamusest piisab mängust välja löömiseks, kas 
tabatud mängijad võivad pärast “meditsiinilise abi” saamist, teatud aja möödumist või 
mängu teatud faasi jõudes uuesti mängu naasta. Head kohtunikud ehk mängujuihid, kes 
softairi mängimisvõimalusi pakuvad, teevad kõik endast sõltuva, et osalejad mängust 
võimsaima elamuse saavutaksid. 

6. TURVALISUS 

Ehkki softair-püsside tööprintsiip erineb täielikult tulirelvade tööprintsiibist, tuleb 
nendegagi ümber käies järgida turvareegleid, sest softair-püssist välja tulistatud 
plastmasskuuli suudmekiirus võib küündida 225 meetrini sekundis, ehkki jääb tavaliselt 
kuhugi 150 juurde. Seepärast tulebki territoorium, kus softair-relvi kasutatakse muuta 
ligipääsmatuks juhukülalistele. Mis puutub aga mängust osavõtjatesse, siis peavad nad 
leppima tõsiasjaga, et nagu iga teinegi võistlussport (jalgpall, rattasport, suusatamine jne) 
võib ka softair lõppeda vigastusega.  

 
Klassikalist automaati M4 koperiv elektriline M15a4 
 

6.1. Turvareeglid softair-relvaga ümberkäimisel 

Airsofti harrastajate hulgas kehtivad relvadega ümberkäimisel järgmised üldtunnustatud 
reeglid: 



- mänguterritooriumil tuleb kogu mängu kestvuse jooksul kanda kaitseprille 
- mitte mingil juhul ei tohi tulistada kaitseprille mittekandvaid inimesi 
- airsoft-relva tuleb suhtuda nagu tulirelvagi – käige temaga ümber nagu oleks ta 

laetud ja tulistamisvalmis 
- hoidke airsoft-relv kaitsriivis vahetu tulistamissoovini 
- sõrm asetage päästikule alles siis, kui on kindel soov tulistada 
- vältige mõttetut, ülemäärast tulistamist 
- enne tulistamist veenduge sihtmärgi õigsuses, et selle taga pole kedagi, keda 

mööda tulistatud kuul võib vigastada 
- pidage alati meeles softair-relvast välja tuistatud plastmasskuuli suudmekiirust – 

see on piisavalt suur, et vigastada kaitseriideid mittekandvaid isikuid, elutuid 
esemeid 

- pidage meles, et just TEIE peate kinni maksma teie püssist välja tulistatud kuuli 
tekitatud vigastused 

- pärast tulistamise lõpetamist pange relv viivitamatult kaitseriivi 
- ärge jätke ei laetud ega laadimata softair-relva järelevalveta 
- ärge käperdage luba küsimata teistele kuuluvaid softair-relvi. Kui tegemist on 

tundmatu mudeliga, tuleb kindlasti tutvuda selle kasutusjuhendiga 
- laadige püss vahetult enne tulistamise alustamist. Sama kehtib ka patareide kohta, 

mis annavad energiat õhku relva pumpavale pumbale 
- enne relva kasti asetamist, hoiustamist jne laadige või tulistage see tühjaks ja 

eemaldage patareid. Mingil juhul ärge jätke tulistamismehanismi ja salve vedrusid 
pinge alla 

- relva transportige ainult relvakohvris või –kotis. Vältige segaduste vältimiseks 
relva sattumist juhukodanike silme alla. Lühidalt – ärge vehkige relvaga 
ilmaasjata! 

- mäletades turvareegelid pidage meeles sedagi, et kui midagi saab untsu minna, 
siis see ka läheb untsu! 

Paljudel välismaistel airsofti klubidel kehtivad piirangud kuuli suudmekiiruse suhtes ja 
selle suhtes, kui lähedalt on lubatud vastast tulistada. Näiteks võib olla keelatud tulistada 
enam kui 120 m/s suudmekiirusega softair-relvast inimeste pihta, kes asuvad lähemal kui 
90 meetrit. Või siis on pandud paika maksimaalne suudmekiirus – CQB-s võib see 
näiteks olla 105 m/s. 

Enamikel airsofti mänguväljakuil kehtib reegel, mille kohaselt peavad airsoft-relvade 
torud olema mänguvälistes episoodides kaetud suudmekotiga. Mänguväljakuile on 
keelatud tuua ka igasuguseid tulirelvi, tõelist lahinguvarustust. Nagu mainitud, 
kopeerivad softair-relvad tõelisi tulirelvi. Saatuslike eksituste vältimiseks seda reeglit 
tunnustataksegi, seepärast kehtivadki softair-relvadega ümberkäimisel samasugused 
reeglid nagu tulirelvade puhulgi – softair-relva on väga kerge segi ajada tulirelvaga. 

USA-s kehtibki mõnedes osariikides seadus, mille kohaselt tuleb kõikide tõelisi tulirelvi 
kopeerivate mängurelvade torud, kaasa arvatud softair ja paintball, märgistada vähemalt 
6-mm läbimõõduga oranþivärviliste täppidega. Paraku jätab seegi nõue palju otsi 
lahtiseks. Tehases torule kantud värviplekke on võimalik maha kratsida või üle värvida. 



Veel olulisem on aga see, et kurjategijad võivad kanda värviplekid tulirelvadele, et 
nendega vabamalt ringi jalutada. 

6.3. Kaitseprillid ja -maskid 

Enam kui 120 m/s suudmekiirusega softair- kuul võib lähidistantsilt tulistades vigastada 
kaitseta nahka, põhjustades väikese verejooksu. 30 meetrist kaugemalt tulistatud 
plastmasskuulidest saadud tabamused piirduvad enamasti marrastustega. Enim ohustatud 
piirkonnad on softairimängijail kahtlemata nägu, silmad ja käelabad, kuid nende kaitseks 
on kogu softairi ajaloo jooksul töötatud välja järjest tõhusamaid kaitsevahendeid. 

Lihtaimaks kaitsevahendiks on kahtlemata vastu näonahka liibuvad prillid – midagi 
mootorratturiprillide taolist. Mingil juhul ei tohi silmade kaitsmisel piirduda optiliste või 
päikeseprillidega, sest need ei kaitse silmi küljelt tulistatud kuulide eest. Väga soovitatav 
on, et kaitseprille valides tuleb igal juhul eelistada spetsiaalselt softairi või paintballi 
tarbeks valmistatud prille, sest need on läbinud katsetused ning on tabamuse korral 
purunemiskindlad, mida ei saa väita näiteks mootorratturiprilide kohta. Enamikel 
välismaistel softairi männguväljakuil kehtib kaitseprillidele ANSI standard Z87,1 – 2003, 
mis garanteerib prilliklaaside purunemiskindluse 3-dþaulise löögitugevuse juures. Softairi 
mängides sobivad silmade kaitseks ka paintballi tarbeks ettenähtud kaitseprillid, mille 
purunemiskindlus on softairi prillidest veelgi suurem. Kuuldavasti on praegu 
väljatöötamisel veelgi põhjalikum standard softairi kaitsevarustuse suhtes, eks tulevik 
näita, milline see saab olema. 

Kogu näo kaitseks sobivad ideaalselt paintballis kasutusel olevad kogu nägu katvad 
maskid. Need kaitsevad nii kõrvu, silmi, suud kui ka osaliselt kaela. Silmade kaitseks on 
need maskid varustatud paksude plastikklaasidega. 

Turvavahendneid muretsedes tuleb lähtuda reeglist: parem karta kui kahetseda. 
Profülaktika on alati ravist palju odavam. 

Turvanõuded kehtivad ka softair-mängu jälgijaile. Kõikidel mänguväljakuil kehtib reegel, 
mille kohaselt peavad kaitseprille kandma ka kõik pealtvaatajad. Mängijatele kehtib 
reegel, et mänguväljakule sattunud kaitseprillideta inimest märgates katkestatakse 
koheselt tulistamine ja sissetungijast teatatakse valjuhäälselt teistelegi mängijatele. 

7. SOFTAIR-RELVAD 
 
Nagu juba öeldud, kopeerivad airsoft-relvad enamasti tulirelvi, erinevus seisneb vaid 
nende tööprintsiibis, mis tagab 6- või 8-millimeetriste plastmasskuulide väljatulistamise. 
Mainida tasub sedagi, et mitte kõik tõelisi tulirelvi kopeerivad relvad pole softair-relvad – 
lisaks neile kopeerivad tõelisi relvi veel õhkrelvad, paintball-relvad, stardi- ja 
gaasipüstolid.  
Viimasel ajal on tekkinud veel üks oluline trend – tulirelvade tööprintsiipi veelgi 
täielikumalt kopeerivad real action markerid, millest tulistamise käigus lennutatakse 
välja kapslid, millesse on surutud plastmass-, kummi- või þlatiinkuul. 



Airsoft-relvi klassifitseeritakse nende tööprintsiibi järgi – vedrujõul, elektrilised või gaasil 
töötavd relvad. Airsoft-relvade valimisel tuleb lähtuda mitmest aspektist: patareide-akude 
eluiga, tulistamiskaugus, -kiirus, salve mahtuvus, relva mõõdud ja kaal, aga soovi korral 
ka sarnasus reaalse tulirelvaga.  

Esimesed softair-relvad olid enamasti vedrujõul töötavad nagu korgipüstolid, mille puhul 
jäid unistuseks nii pool-, kui täisautomaatne tööprintsiip. Softair-relvade teisele 
põlvkonnale on iseloomulik gaasil töötamise printsiip. Kuuli välja tulistamise tagav gaas 
asub neil kas relva enda korpuses või siis spetsiaalses gaasiballoonis, mis laetakse salve 
kombel relva või täidetakse käepidemes olev mahuti eraldi asetsevast gaasiballoonist 
(sarnane tulemasina täitmisega). Elektrilised automaatrelvad (ingl k AEG – Automatic 
Electric Gun) kuuluvad softairi kaasaegseimasse põlvkonda. Akudest või patareidest 
ammutatav elektrienergia tagab kuuli väljatulistamiseks vajaliku õhu kompressiooni. 

Enamik softair-püstoleist on gaasijõul töötavad, ühest balloonist piisab tavaliselt 
vähemalt 30 kuuli välja tulistamiseks. On üritatud toota ka eletrilisi püstoleid, revolvreid, 
kuid sellistel relvadel jääb kuuli suudmekiirus suhteliselt madalaks, sest püstolite 
väikesed mõõtmed ei võimaldanud neisse paigutada piisava võimsusega 
elektrimootoreid.  

Gaasijõul töötavad airsoft püstolid on vägagi realistlikud, nagu päris relvadelgi liigub ka 
neil tulistades kelk edasi-tagasi, neidki tuleb pärast tühjaks tulistamist ümber laadida. 

Esimesed airsoft-püssid olid plastmassist, välja arvatud mõningad üksikud metallist 
liikuvad osad. Uuemad mudelid on realistlikumad, neis on nii plastmassist, alumiiniumist 
kui teistest metallisulameist osi. Seetõttu tuleb nendega ümber käia õrnemalt kui 
tulirelvadega, nad on tulirelvadest kergemini purunevad. Suurema realismi saavutamiseks 
on olemas spetsiaalsed raskused, mille abil on võimalik airsoft-relva kaalu suurendada 
tulirelvast analoogi kaaluni. 

Sõltuvalt mängus kasutamisest ja kuulide kineetilisest energiast jagunevad softair-relvad 
kolmeks:  

1. madala suudmekiirusega relvad lähilahingute tarbeks,  
2. suure suudmekiirusega relvad vabas looduses mängimiseks  
3. ülisuure suudmekiirusega poolautomaat- ning üksiklaskudega tulistavad relvad 

snaipritele. Viimaste relvade suudmekiirus ületab 180 m/s, tavaliste softair-
relvade suudmekiirus jääb aga enamsti 60 – 135 m/s vahele. 

Lähidistantsilt tulistamiseks kasutatavate softair-relvade suudmekiirus ei ületa tavaliselt 
108 m/s. Aga lähilahingus, kus suuremad tulistamiskaugused ulatuvaf kuhugi 60 meetri 
kanti, polegi kuuli löögijõud nii tähtis kui mängija kiire ja oskuslik manööverdamine, 
varjumine, tulistamiskiirus. 

Kestvamate mängude puhul on mängijal soovitatav kanda lisaks püssile kaasas veel ka 
püstolit, et mitte poole mängu peal mängutsoonist relva vahetamiseks, laadimiseks 



väljuda. Mängija peab endaga kaasas kandma igale relvale vajalikku laskemoonakogust, 
patareisid-akusid ning gaasiballoone.  

Väikesemahulistesse salvedesse mahub 25 – 80 kuuli, keskmistesse 80 -150 ja 
suuremahulistesse 200 – 500 ja enamgi kuuli. Kuulide ettesöötmine toimub enamasti 
vedru jõul. Suuremahulised salved on tavaliselt varustatud pöördhoovaga, mille abil on 
võimalik vedru üles keerata. Viimaseks saavutuseks softair-relvade salvede alal on 
elektrilised trummelsalved, mis mahutavad kuni 5000 kuuli. 

7.1. Granaadid, granaadiheitjad ja miinid 

Softair-mängude tarbeks toodetakse ka spetsiaalseid käsigranaate, granaadiheitjaid, 
suitsupaduneid ja miine, milles on kasutatud väga vähe või pole üldse kasutatud 
lõhkeaineid. Enamik selliseid “sõjavahendeid” töötab suruõhu jõul, kuid nad on 
välimuselt äravahetamiseni sarnased tõeliste lahingrelvadega. Tuleb tunnistada, et seni 
pole õnnestunud valmistada mängijate heakskiitu pälvinud käsigranaati, kuid 
granaadiheitjad on seevastu väga populaarsed. Enim levinud granaadiheitja on püssi 
külge kinnitatav M203 ja mis tulistab suruõhu abil välja suure kuulirahe. Mõned 
mängijad ei pea paljuks muretseda endale Heckler&Koch 69-t, 40-mm granaadiheitjat 
või koguni pöörlevat poolautomaatgranaadiheitjat CAW, millesse on laetud kuus 40-mm 
granaati. Granaadis olevate kuulide arv sõltub tootjast. Näiteks Mad Bull Airsofti 
granaatides on üle 200 kuuli. 

Miinid pole softairis nii populaarsed kui granaadiheitjad. On kahte tüüpi miine: ühed 
paiskavad peale astudes välja mingi koguse kuule, teised vaid seenekujulise suitsupilve. 


