
a malorážky řady sedmičkové mají schránkový zásobník před 
lučíkem. Malorážky řady 60 jsou rekordmanky, protože se 
v nabídce značky Marlin drží už od roku 1960 – takže kromě 
150. výročí firmy tu máme ještě výročí malorážkové.

U všech modelů šedesátkové řady výrobce zdůrazňuje, že 
jde o  zbraně ekonomické, takže na nich nečekejme nějaké 
super vychytávky. Všechny mají ráži 22 long rifle. Nábojová 
schránka pod hlavní pojme 14 nábojů. Hlavně jsou dlouhé 
483 mm a celková délka zbraně je 953 mm. Nejlevnější model 
má v Americe doporučenou cenu 212 dolarů, nejdražší s paž-
bou z laminovaného dřeva je za 320 USD. 

Základní provedení modelu 60 má bukovou pažbu s pisto-
lovou rukojetí bez rybin a kov s výjimkou závěru je černěný. 

Jednoznačně nerozsáhlejší nabídku má Marlin na poli 
samonabíjecích malorážek. Jejich hlavně i hlavně těch 
opakovacích mají drážkování 19 mikrodrážkami. 

Nabídka této kategorie zbraní je v čase velice stabilní, ale 
i sem pronikají moderní materiály. Zatímco na své kulovnice 
pro náboje se středovým zápalem si firma/značka plastové 
pažby dřív nepouštěla, u  malorážek je používá už dlouho. 
Tradiční dřevěné pažby tvoří významnou, ale nikoli převažující 
část sortimentu. U sedmičkové řady malorážek už dřevo ani 
nenajdete. 

Marlinovy samonabíjecí malorážky mají shodný systém, ale 
podle způsobu zásobování náboji se dělí do dvou základních 
řad. Řada 60 má trubicovou nábojovou schránku pod hlavní 
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Z malorážky Marlin 39A se stalo drahé zboží z custom shopu
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Malorážky Marlin
Malorážky patří ke značce Marlin už od sklonku 19. století. Před šesti lety, když jsme se 
této kategorii zbraní Marlin naposledy víc věnovali, jsme uvedli, že mezi malorážkami 
Marlin první místo tradičně připadá pákovému modelu 39A, což je vlastně upravený 
model 1897. Dnes už se páková malorážka přesunula jen do custom shopu a v běžné 
nabídce zůstaly modernější modely. 

Páteř nabídky malorážek značky Marlin tvoří zbraně řady 60
– zde je provedení 60 SB

Některé modely mají už řadu let plastové pažby a dodávají se spolu 
s (lacinými) puškohledy

Ani malorážkám řady 60 se nevyhnuly pažby z laminovaného dřeva. 
Tyto modely patří mezi dražší.




