Moderní zbraně
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Voere X3
Společnost Voere byla založena v roce 1948 v Německu, ale už dlouhá léta sídlí v rakouském Kufsteinu.
Její osazenstvo se vyznačuje neobvykle progresivním
a inovativním myšlením. Kromě výroby dlouhých zbraní
se firma Voere zabydlela také v oboru přesného obrábění kovů a dodávek hotových strojírenských produktů, jakož i nástrojů. Rovněž se zabývá navrhováním,
designováním a následnou výrobou kovových dílů
podle požadavků zákazníka.

K

výrobě Voere využívá nejmodernější postupy, CAD/CAM programování a CNC obrábění. Všechny zkušenosti z přesného obrábění
kovů pochopitelně promítá do výroby
zbraní a naopak. Firmě se u zbraní daří
dosahovat mikrometrové přesnosti
vyrobených dílů, což je vynikající pro
výrobu velmi přesných zbraní, k nimž
patří mimo jiné odstřelovačky a obecně sportovní kulovnice.
Firmě Voere se v 70. letech minulého
století podařilo zkonstruovat zbraň
AM 180, což je malorážkový samopal,

prý s nejvyšší kadencí na světě. Navíc
byl vybaven laserovým zaměřovačem,
což v době vzniku zbraně byla obrovská novinka. V roce 1990 si firma dala
patentovat elektronický iniciační mechanismus pro beznábojnicové střelivo
s elektrickou zápalkou. Kromě nízké
hmotnosti je u tohoto řešení eliminován odpor spouště způsobený mechanismem a výrazně zkrácen zámkový
čas. Opakovačky VEC-91 se už nevyrábějí, ale Voere k nim snad ještě dodává
střelivo ráže 5,56, 5,7 nebo 6 mm UCC
s virtuální délkou nábojnice 26 mm.

Poměrně často využívanou specialitou od firmy Voere jsou „karbonové“
hlavně s jádrem z nerezové oceli. Proti
běžným ocelovým hlavním mají výrazně nižší hmotnost a samozřejmě 100%
rezistenci vůči vnější korozi.
X3
Inovativní a určitým způsobem i hravý přístup lidí z firmy Voere se projevil
i při návrhu multirážového modulárního zbraňového systému X3, poprvé
představeného v roce 2013. Voere X3
je zbraň z kategorie nejmodernějších
odstřelovacích a taktických pušek,
které se vyznačují vysokou mírou modularity. Kvalita této zbraně se projevila i ve výběrovém řízení německého
bundeswehru na novou pušku G29,
když v procesu testování a srovnávání

Odstřelovačky Voere X3. V popředí je zbraň ve starším provedení opatřená pistolovou rukojetí s opěrkou pro malíkovou hranu pravé ruky.
Vzadu je zbraň druhé generace.
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