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Black Panther
– 3D tisk a zbraně

V letošním čísle 6 jsme uveřejnili článek Warland 2018 o zajímavém setkání hráčů
airsoftu. Součástí jejich prezentace byla i burza, na které jsem kontaktoval Jiřího
Erbana, jenž, vybaven 3D tiskárnou, vyrábí doplňky k airsoftovým i ostrým zbraním.

P

ráce Jiřího Erbana je zajímavou
ukázkou start-upu, začínajícího
v podstatě v domácích podmínkách, který úspěšně přerostl v plnohodnotné podnikání, jímž se pan Erban
nyní se svou přítelkyní živí. Především
v komunitě hráčů airsoftu je se svou
značkou Black Panther poměrně známý.
Zajímalo mě, jak to celé začalo a na čem
vlastně své výrobky produkuje.
Jiří Erban říká, že zlom nastal v roce
2016, kdy na veletrhu 3D Expo v pražských Letňanech potkal pana Průšu z firmy Prusa Research. Jeho firma je příkladem toho, jak se v různých oborech
prosazují české nápady a český podnikatelský duch. Pan Průša začal s výrobou
modelu i3 ve snaze v té době extrémně
drahý 3D tisk přiblížit daleko větší skupině
zákazníků i z řad „obyčejných lidí“. To se
v maximální možné míře zdařilo, dnes
jeho výrobky znají uživatelé po celém
světě a Prusa Research roste astronomickým tempem. Někde jsem četl, že
nyní dodává více jak 6000 3D tiskáren
do celého světa. Typ Mk2 byl nezávislým
časopisem vyhodnocen jako nejlepší 3D
tiskárna na světě.
Pan Erban již svou první tiskárnu i3
Mk2 dávno nemá a dnes již tiskne na

Rukojeti AR-15

farmě strojů, kde nosným typem je nová
i3 Mk3. Sám je vášnivý airsofťák, a tak se
většina jeho výrobků točí okolo doplňků
na airsoftové pušky a pistole. Sortiment je
zajímavý. Nejčastěji objednávaný doplněk
je atrapa tlumiče vytvářená na míru. Zní to
možná úsměvně, elektriky jsou totiž dost
tiché. Často to však nejen plní funkci designového doplňku, ale také chrání velmi
citlivé ústí hlavně. Mezi dalšími výrobky
jde především o různé typy úsťových
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na airsoftové glocky
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nástavců, předpažbí, rukojeti, pažby, nástavce pažeb…
K velmi oblíbeným produktům patří
ochrana skel optiky, kterou lze použít na
airsoftovou i ostrou zbraň. U předpažbí je
kromě originálního návrhu hlavní výhodou
nižší hmotnost než u doplňků vyráběných
jinými metodami. Musíme si uvědomit,
že airsoftem se u nás zabývají také děti
od poměrně útlého věku, a tak je každý
uspořený gram hmotnosti vítán.
Principem činnosti Black Panther je
zakázková výroba přesně na míru a podle
přání zadavatele. V minulosti jednal Jiří
Erban s více kamennými obchody u nás
i na Slovensku, ale zatím se s nikým nedohodl. Přáním většiny obchodů by bylo zařazení stálého sortimentu na sklad, a to je
zatím opak toho, jak se Black Panther profiluje. Hlavním marketingovým kanálem je
komunikace na sociálních sítích, především
na facebooku. Když jsme se bavili o tomto
článku, doslova jsem pana Erbana ohromil
tvrzením, že dosud nemám facebookový
účet. Holt jsem už asi z jiné generace. Černí
panteři své prodejní úspěchy měří přímo
úměrně aktivitou na facebooku.

