Moderní zbraně

Sarsilmaz B6C

EV

Na levné i dražší brokovnice tureckých značek už jsme si zvykli stejně jako na
vzduchovky a v poslední době si zvykáme na turecké pistole, které zahájily invazi
do Evropy. Jejich kvalita šla za posledních deset let nahoru a Turci se naučili pracovat taky s plasty.
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ezi značky tureckých pistolí, se
kterými se dnes už musí počítat, patří Sarsilmaz. Naši čtenáři
se o ní postupně dozvídají stále víc díky
firmě Esako Ing. Eduarda Sýkory a synů,
která sídlí v Dražkovicích, což je dnes už
předměstí Pardubic. Čas od času tam
zajedeme a podíváme se na novinky,
které Sýkorovi přivezli do republiky. Při

Sarsilmaz B6C svého předchůdce CZ 75 nezapře, ale její vzhled je výrazně modernizovaný
a navíc je rám z plastu

Barevné provedení
rámu je pro tyto
kompakty B6C
typické

jedné z našich nedávných návštěv jsme
se zaměřili na pistoli Sarsilmaz B6C.
Ta je výsledkem dlouhého vývoje českých, italských a následně tureckých
pistolí a představuje svědka etapy, kdy
se v Turecku jen kopírovaly nebo nanejvýš poněkud vylepšovaly cizí výrobky.
Sarsilmaz se po přelomu tisíciletí
a v prvním desetiletí toho nového an-

gažoval v italské značce Bernardelli.
Ta byla jistou dobu možná stejně známá jako dnes dominující Beretta. Ale
chřadla, až nakonec zkrachovala a zbyla
z ní právě a jenom dobrá značka, která byla nakonec prodána do Turecka.
Po jistou dobu pak představovala obchodní název pistolí Sarsilmaz na bázi
CZ 75/Tanfoglio. Jsme si jisti, že italská
zbrojovka se v tomto tureckém vývoji
angažovala – a když variace na Tanfoglio,
tak z toho pochopitelně nemohlo vyjít
nic jiného než variace na CZ 75, ale na
rozdíl od původní české zbraně to bylo
s polymerovým rámem.
Bernardelli 15+1/B6 byla pistole s plastovým rámem v plné velikosti s hlavní
119 mm dlouhou a zásobníkem na 15 nábojů. Bernardelli 13+1/B6C byly kompakty

s hlavní dlouhou 99 mm a zásobníkem
na 13 nábojů. V nabídce kompaktů Bernardelli se tehdy představily dámské
pistole s výrazně vybarveným plastovým tělem, například růžové, modré,
zelené a žluté. Prostě se zkoušelo, co
půjde na odbyt.
Dnes už Sarsilmaz značku Bernardelli
nepodporuje, protože se zřejmě ukázalo,
že jeho vlastní značka je dostatečně
silná a nepotřebuje se tvářit jako italská. V názvu pistolí tak zůstalo jenom
typové označení B6 a B6C. Zbraně jsou
dodnes v nabídce a vůbec se nezdá, že
by měly skončit. Jsou levné, osvědčené,
technologie výroby je zvládnutá a především je zákazníci chtějí. Navíc jsou to
nejlevnější pistole v aktuální nabídce
firmy Sarsilmaz.

Sarsilmaz B6C
ráže

9 mm Luger

celková délka

190 mm

délka hlavně

99 mm

hmotnost
nenabité zbraně

Závěr se uzamyká dvěma ozuby na hlavni
do těla závěru, pohyb hlavně řídí uzavřená kulisa

715 g
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