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V roce 2004 se společnost Steyr Mannlicher přestěhovala do nových výrobních 
prostor v Kleinramingu, jižně od Štýru. Zde vznikla nová kozlice Duett a zde také 
v roce 2014 firma oslavila 150 let své existence. V roce 2018 oznámila vznik nové 
kulovnice Steyr Mannlicher Monobloc, první kusy ale byly k dispozici až v roce 
2019. K 1. lednu 2019 také firma změnila svoje jméno na Steyr Arms. 

Steyr Monobloc
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ploch hlavňového celku a hlavy závěru, 
aniž by bylo třeba na nich mít nějaký 
prvek umožňující regulaci závěrové vůle. 
Konstruktéři se přiklonili k délce hlavně 
558 mm.

Monobloc je lovecká opakovací ku-
lovnice s válcovým odsuvným závěrem 
a úderníkem napínaným při otevření. 
Závěr uzamykají tři symetrické ozuby na 
hlavě závěru, který je veden v  pouzdru 

vnějším obvodem těla. Hlava závěru je 
od těla závěru oddělitelná bez použití ná-
strojů a nese odpružený čep vyhazovače 
a příčně odpružený drápek vytahovače. 
Úderník je spolu s bicí pružinou nesen na 
matici závěru. Zbraň se zásobuje náboji 
z dvouřadého zásobníku s  jednořadým 
vyústěním s kapacitou čtyři náboje. Dno 
zásobníku je z  kartáčovaného hliníku, 
plášť je ocelový, podavač z plastu. 

Spoušťový mechanismus má fran-
couzský napínáček, aktivovaný zatla-
čením jazýčku spouště dopředu. Jako 
jeden z bezpečnostních prvků je možné 
oddělit spoušť s  lučíkem. Při vyjmuté 
spoušti nelze uvolnit napnutý úderník. 
Vlastní pojistka je typu HCS – hand 
cocking system – s  ručním napínáním 
a  vypouštěním úderníku. Má podobu 
šoupátka na krku pažby, ze kterého 
uprostřed vystupuje kulaté tlačítko, které 
blokuje pohyb pojistky. Stiskem tlačítka 
a posunutím šoupátka dopředu a vzhůru 
se bicí mechanismus napne, stiskem 
tlačítka a  pohybem šoupátka dozadu 
se napnutý mechanismus uvolní. Pokud 
nebyl úderník napnut pohybem závěru, 
nelze jej napnout samotným pohybem 
šoupátka. Když je bicí mechanismus 
napnutý a zbraň zajištěná, nelze otevřít 
závěr. Pokud přesto chcete zbraň vybít, 
aniž byste museli odjišťovat, lze stiskem 

Kulovnice Steyr Monobloc

Konstrukce
Steyr Monobloc je unikátní tím, že má 

hlaveň vyrobenou z jednoho kusu oceli 
s pouzdrem závěru. Část hlavňového cel-
ku odpovídající pouzdru závěru je něco 
jako přesně obrobená trubka s oválným 
výhozním okénkem. Tenhle poměrně 
radikální krok dovolily moderní výrobní 
metody, které jsou dostatečně přesné na 
to, aby umožnily dosednutí uzamykacích 

Hlaviště pažby se sejmutou lícnicí a otevřenou dutinou pod botkou




