Nové zbraně
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Ruger – nepřetržitá inovace
Na zimní americký trh dorazila řada nových zbraní se značkou Ruger, které možná časem dorazí i k nám. Opět nejde o nějaké zásadní konstrukční novinky, ale pokládáme
za vhodné se o nich zmínit. Tentokrát se věnujeme inovacím v oboru krátkých palných
zbraní, které používají výkonnější střelivo, než jsou malorážkové náboje.

Pistole Ruger LCP II se začala dodávat
s prodlouženým zásobníkem
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Přidáním delšího zásobníku, jehož
patka navazuje na rukojeť, získala také
pistole LCP II o jeden náboj větší palebnou kapacitu a zvýšil se komfort jejího
používání. Nové zásobníky jsou volně ke
koupi. Prodloužené zásobníky od LCP II
nejsou použitelné k pistolím LCP v pů-

takovým novinkám patří pistole
Ruger LCP II s prodlouženým
zásobníkem. Ruger LCP je od
roku 2008 stálice zbraňového trhu,
která se s konkurencí přetahuje už deset let. LCP II je její další evoluce s lepší
spouští, pozměněnou rukojetí a mířidly,
spoušťovou pojistkou a záchytem závěru/střeleckou pohotovostí. Prodloužený
zásobník u této zbraně (7+1 namísto 6+1)
zajisté potěší.
LCP II na náboje 9 mm Browning kr.
/380 Auto je malá pistole. Tak malá, že
to někomu vadí. Na rukojeť dostanete
dva prsty. Když máte pořádnou tlapu,
tak ani to ne. Takže co s tím uděláme?
No totéž, co s tím u svých subkompaktů
udělala třeba značka Springfield Armory a jiní. Prostě ke zbrani začneme dodávat prodloužený zásobník. Získáme
větší kapacitu, a především lidé s většíma rukama si naši zbraň ochotněji
koupí. A o to jde. V době opadávajícího
zbraňového boomu jde skutečně o každého jednotlivého zákazníka!
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vodním provedení. To zase není takový
problém, protože i pro původní LCP jsou
k dispozici prodloužené zásobníky, nejenom 7+1, ale dokonce zásobníky ProMag na 10 a 15 nábojů 9 mm Browning
krátký! Šestiranový zásobník pro LCP
se může použít pro LCP II, ale nebude
vystavovat střeleckou pohotovost.
Podobně jako pistole LCP je na trhu
deset let, tedy od roku 2009, i revolver
Ruger LCR ráže 38 Special +P s plastovým nebo spíš částečně plastovým
rámem. Tato pětiranová zbraň od šéfkonstruktéra Josepha Zajka a jeho spolupracovníků se ujala, a proto ji v roce 2010
následoval model 357 Magnum. Někteří
zákazníci ale nechtěli pouze dvojčinnou
variantu DAO s vnitřním kladívkem. A tak
společnost Sturm, Ruger & Co. v roce
2014 přišla s dvojčinným revolverem
SA/DA vybaveným vnějším kohoutem.
Také u nové zbraně, pojmenované LCRx,
zůstal zčásti plastový rám, stejně jako
u předchůdce ukrývající vnitřní rám z hliníkové slitiny, jakýsi pahýl, který nevytváří

Revolver LCRx v ráži
357 Magnum se teď
vyrábí i s třípalcovou
hlavní

konturu rukojeti. Existují však modely,
které mají vnitřní rám ocelový.
Také varianta LCRx se mezi zákazníky
ujala, takže firma Ruger nasadila svůj
(a nejen svůj) standardní postup – u ob-
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