Moderní zbraně
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Volquartsen Scorpion

O společnosti Volquartsen
Firearms jsme psali podrobně
ve Střelecké revui č. 9/2002 a posléze v č. 12/2009, když ještě používala
označení Volquartsen Custom. Další její produkt jsme představili ve Střelecké revui č. 1/2018.
Prohlídka toho, co Volquartsen nabízí dnes, a porovnání s tím, co nabízel v minulosti, ukázalo, že firma
udělala za posledních deset let ohromný krok vpřed.
Je mnohem originálnější a také nezávislejší na velké
zbrojovce Ruger, jejíž výrobky jí daly kdysi vzniknout.

T

homas P. „Tom“ Volquartsen
od roku 1974 vedl malou dílnu,
která se zabývala zhotovováním
a opravami povrchových úprav zbraní.
Specializovala se především na modření. Postupně se však čím dál víc přimykala k zbrojovce Sturm, Ruger & Co.;
zdokonalovala, vylepšovala, anebo také
zkrášlovala zbraně, které vyvinula a ve
svých továrnách sériově vyráběla zbrojovka Ruger. Volquartsen pak k tomu
účelu v roce 1988 založil v Carroll (Iowa)
firmu Volquartsen Custom Ltd. V roce
2005 ji reorganizoval a od té doby ji
vede druhá generace: Nic Volquartsen
a Scott Volquartsen jako spoluprezidenti a Holly Volquartsen-Kanne jako
tajemnice a pokladník.

Takových firem, které zdokonalují
výrobky velkých zbrojovek, najdeme
v Americe hodně, ale z těch, které se
zaměřily na značku Ruger, byl Volquartsen vždycky nejvíc vidět. U Volquartsen Custom se ale specializovali
pouze na malou část z košatého a rychle se měnícího Rugerova sortimentu.
Volquartsen se zaměřil na malorážky
a z nich pouze na samonabíjecí pušky
Ruger 10/22 a postupně na samonabíjecí pistole Ruger Mark I, Mark II, Mark III,
Mark IV nebo 22/45, resp. na zbraně
ráže 22 LR, 22 Magnum a 17 HMR.
Tyto výrobky, které Ruger dodává
do světa za rozumné ceny, opatřovali
u Volquartsenů lepšími hlavněmi vlastní výroby, ladili jejich spouště nebo je

Volquartsen Scorpion OD Green s hlavní
dlouhou 4,5 palce jsme potkali před časem na výstavě v Norimberku

rovnou opatřovali spouštěmi vlastními
a dávali na zbraně lepší mířidla. Když se
objevila móda lišt pro příslušenství, šel
Volquartsen s dobou a Rugery, které
vycházely z továrny ještě bez lišt, jimi
opatřoval. Volquartsen dováděl své
zbraně k dokonalosti nebo i k nedokonalosti, kterou si vymyslel nadšený
zákazník, jenž chce to, co nikdo jiný
nemá.
Vlastní výroba
Firma Volquartsen prováděla nejprve přestavby zbraní a potom začala nabízet i samostatné ladičské díly
na Rugery a celé sestavy pro ty, kdo
chtěli ladit sami nebo za pomoci svého
puškaře. Pořád to ovšem byly zbraně

Lišta pro příslušenství je zde součástí pouzdra závěru a muška se světlovodným vláknem je odnímatelná

www.streleckarevue.cz | duben 2019

32

