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Moderní zbraně

Malorážky Henry
Současnou americkou zbrojovku Henry Repeating Arms založili v roce 1996 Louis
Imperato a jeho syn Anthony v Brooklynu v New Yorku. Zbrojovka se ztotožnila s americkou tradicí výroby zbraní a odkazuje se na tvůrce první skutečně funkční opakovačky
Benjamina Tylera Henryho.

Malorážka Henry – Classic Lever Action .22 s vyjmutým odpruženým podavačem

H

enry Repeating Arms vyrábějí
široké spektrum pákových opakovaček s trubicovou schránkou
pod hlavní v brokových rážích, kulových
rážích, revolverových rážích a také na
náboje s okrajovým zápalem. Základní
model opakovaček ráže 22 LR je Classic
Lever Action .22.

Classic Lever Action .22
Díky vstřícnosti a empatii hobby střelce a majitele malorážky Henry – Classic Lever Action .22 pana V. Höhneho
jsem se s touto zbraní mohl blíže seznámit a vyzkoušet si ji. Puška má kouzlo
westernové romantiky. Také ráže .22 je
vlastně westernová. Výrobce uvádí, že
ve zbrani lze používat náboje ráží 22 LR
(long rifle), 22 L (long) a 22 S (short). Vznik
náboje ráže 22 LR se datuje do roku 1887,
náboje 22 L do roku 1871 a náboje 22 S
dokonce do roku 1857.

Jedná se o klasickou pákovou opakovačku s odsuvným závěrem ovládaným
spodní pákou s okem pro prsty střílející
ruky. Pouzdro závěru z lehké slitiny je
černě lakované. V boku pouzdra závěru nenajdeme nabíjecí klapku. Nabíjet
titěrné náboje ráže 22 přes nabíjecí
klapku je nešikovné. Trubicová nábojová
schránka pod hlavní se plní zepředu.
Odpružené pouzdro podavače je zajištěno v přední části schránky bajonetovým
uzávěrem. Pouzdro podavače lze povysunout dopředu a náboje do schránky
plnit otvorem na její spodní straně, nebo
podavač úplně vyjmout a náboje plnit
zepředu.
Ocelová hlaveň má kruhový průřez
a s trubicovou schránkou je spojena

Trubicová schránka s nabíjecím otvorem a bajonetovým uzávěrem podavače

Classic Lever Action .22
ráže

22 LR, 22 L, 22 S

celková délka

927 mm

délka hlavně

470 mm

stoupání vývrtu

1:16

hmotnost

2,38 kg

kapacita
zásobníku

22 LR – 15 nábojů
22 L – 17 nábojů
22 S – 21 nábojů
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objímkou pod muškou. Základní mířidla
jsou mechanická, bez zvýraznění. Mušku hranolového průřezu kryje chránítko
z pružinové oceli. Hledí se zářezem ve
tvaru písmene U je stranově posuvné v rybině a výškově stavitelné. Pro
montáž optiky je v horní části pouzdra
závěru rybina šířky 3/8 palce = 9,52 mm.
Pažba je z krásného dřeva amerického
ořechu.
Puška není vybavena klasickou pojistkou. Zajišťuje se vypuštěním kohoutu
do bezpečnostní polohy. Z dnešního
pohledu mi přijde zajišťování zbraně
tímto způsobem jako adrenalinový zážitek, ale funguje to již od 19. století.
Puška Henry – Classic LA .22, kterou
jsem měl v ruce, působila velmi dobrým
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