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NAA Ranger II
Kapesní revolvery, ale také pistole firmy North American Arms představujeme
na stránkách Střelecké revue řadu let. Jsou to malé zbraně, které alespoň v případě
revolverů jejich výrobce nabízí výhradně v malorážkových rážích. Nepředpokládá
se u nich, že případného útočníka smetou z povrchu zemského. Nicméně člověk
má v jejich případě v ruce alespoň něco, a to něco dovede pořádně štípnout. Pro mne
tyto miniaturní zbraně představují také jistý druh šperku. Mají příjemný moderní design
a jejich zpracování jsem nikdy neměl co vytknout.
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polečnost North American Arms
patří co do objemu výroby mezi
menší firmy. Kromě samonabíjecích pistolí v rážích 6,35 mm Browning,
7,65 mm Browning a 9 mm Browning
krátký tvoří její sortiment především
a v drtivé většině jednočinné malorážkové revolvery miniaturních a někdy
i o něco větších rozměrů. e statistik je
zřejmé, že počty vyrobených pistolí, které nikdy nebyly velké, postupně klesají.
Kvůli mocné konkurenci velkých zbrojovek se stávají pro NAA nezajímavými,
ale zatím se jich firma nevzdala. Počty
vyrobených revolverů NAA pak kopírují
vývoj amerického trhu.
V roce 2007, když začínal strach z bamy, firma vyrobila 1501 pistolí a 31 893 revolverů. V roce 2012 to bylo jen 588 pistolí
a k tomu už 54 511 revolverů. a rok 2016,
kdy vrcholil strach z Hillary Clintonové,
se vyrobilo sice jen 480 pistolí, ale zato
63 084 revolverů. To byl víc než dvojnásobek produkce z roku 2007. Nejnovější
informace jsou od amerického AT za
rok 2018, kdy firma North American
Arms vyrobila 49 171 revolverů (všechny

Revolvery North American Arms měly a mají
uzavřený pevný rám a válec se uvolňuje vysunutím osy. Na snímku je model 22 Magnum
Conversion s výměnnými válci 22 long rifle
a 22 Magnum.

byly v ráži 22) a jen 365 pistolí. Byla tudíž
odhadem na 175
objemu produkce
revolverů v roce 2007, což není špatné.
Ranger a Ranger II
Prakticky pro všechny revolvery NAA
(a že je sortiment velmi bohatý) až do lo ského roku platilo, že se jedná o zbraně,
u nichž je k nabití nebo vybití potřeba
vysunout osu válce a potom vyjmout
z rámu také válec. Přebitý válec se poté
do zbraně zase vrátí, zajistí se osou

válce a může se střílet. Nebo se vrátí jiný
válec, protože některé revolvery od NAA
mají možnost vyměnit válec na náboje
22 Magnum (22
M ) za válec v ráži
22 long rifle a naopak.
Přebíjení není zrovna rychlé ani pohodlné. Ale pokud zbra nosíte nebo
jen máte v nočním stolku proti rušitelům domácího klidu, kolikrát asi budete
v chvatu přebíjet? V tomto případě je
mnohem důležitější, že revolvery jsou
z nerezu a odolají tudíž agresivnímu proVálec má tradičně pět komor,
zde na náboje 22 Magnum

Nový revolver Ranger II si zachoval tradiční eleganci těchto zbraní, přičemž
nabíjení a vybíjení se výrazně zrychlilo.
Horní část rámu je vyrobena ze dvou
napevno spojených dílů.
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