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Sarsilmaz SAR 9

Mezi zbraněmi, které zkoušíme, abychom vás o nich mohli informovat, je v posledních
letech řada tureckých. Jsou to brokovnice, vzduchovky, plynovky a větrovky. Minimálně
jsme zatím psali o testování tureckých pistolí v ostrém provedení. Naposledy je
pro nás zkoušel v letech 2008 a 2009 kolega Ivan Chludil. Tehdy Turci s pistolemi
na mezinárodním trhu víceméně začínali a po prvotních nesmělých pokusech je k nám
nakonec přestali dodávat.

Rukojeť má svůj vzor v pistolích Heckler & Koch
VP9, závěr má zdrsněné úchopové plochy
vpředu i vzadu a testovaný exemplář je vybaven
taky manuální pojistkou.

O

všem za oněch deset let Turci
udělali pořádný kus práce.
Změnily se modely, změnily
se technologie, postavily se
nové fabriky a na mezinárodních veletrzích vystupují alespoň někteří Turci
mnohem sebevědoměji. A tak se stalo,
že se turecké samonabíjecí pistole v letošním roce vrátily i na náš trh. Tentokrát
se nejedná o nějaký nesmělý dovoz pár
kousků, ale o razantní a suverénní vstup
řady modelů jedné značky tureckých pistolí. Pistole Sarsilmaz k nám totiž začala
dovážet firma Esako z Dražkovic, což je
už dnes část Pardubic.

Esako má s dovozy tureckých zbraní
bohaté zkušenosti, protože v posledních
letech dováží velké množství tureckých
brokovnic. Pistole Sarsilmaz firma dovezla začátkem roku a my jsme o jejich
sortimentu podrobně informovali ve Střelecké revui č. 7/2018. Rozhodli jsme se
však, že jednotlivé typy zbraní začneme
podrobněji představovat, až k nám přijde
nejnovější model SAR 9, což je zbraň,
která nyní představuje vlajkovou loď
pistolové flotily značky Sarsilmaz. Firma
ji silně propaguje a evidentně má ambice prosadit ji do výzbroje nejen turecké
armády.
V létě tedy zavolal Ing. Eduard Sýkora
z firmy Esako a ohlásil, že vlajková loď
SAR 9 právě dorazila a úspěšně prošla
tormentací ve zkušebně Českého úřadu
pro zkoušení zbraní a střeliva.
Sarsilmaz dodává zbraně v modrých
plastových kufřících s logem firmy.
Ve stejném balení dorazila i pistole SR 9.
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Muška je klasicky glockovská, hledí typu Novak
je fixováno šroubem

