
Firma byla pÛvodnû zaloÏena k pro-
dukci dlouh˘ch maloráÏek. Od po-
loviny 90. let, odkdy s nov˘mmaji-

telem pÛsobí v Yonckeru (New York), po-
kraãuje i s v˘robou dlouh˘ch zbraní, kon-
krétnû loveck˘ch opakovacích kulovnic vel-
mi solidní kvality, av‰ak hlavní program
pfiedstavují samonabíjecí pistole. Z Yonc-
keru se za uplynul˘ch patnáct let vydaly
do svûta v podobû víc neÏ sta modelÛ.
Firmû se dafií natolik, Ïe plánuje expanzi:
pfiipravuje v˘stavbu nového v˘robního
závodu v Ridgefieldu (New Jersey).
Kromû civilních zakázek si totiÏ Kimber

nemÛÏe stûÏovat ani na nezájem ozbro-
jen˘ch sloÏek. K nejznámûj‰ím kontraktÛm
firmy patfií dodávky klonÛ M1911 A1 se
ãtyfipalcov˘mi a pûtipalcov˘mi hlavnûmi
pro SWAT losangeleské policie a pro vy-
ãlenûné jednotky námofiní pûchoty USA,

podléhající velitelství speciálních opera-
cí SOCOM. MoÏná i z tûchto dÛvodÛ fir-
ma nyní pfiichází s nabídkouminiaturních
pistolí, jaké ameriãtí a ãím dál víc i jiní spe-
cialisté nezfiídka nosí coby záloÏní zbranû.
Je ale pravda, Ïe poptávka po mal˘ch
a dobfie nositeln˘ch obrann˘ch zbraních
vzrÛstá i v civilním sektoru.

BOHATÁ NABÍDKA PISTOLÍ
Souãasná firemní nabídka je pr˘ kom-

pletnû „Made in America“. Sestává z 11
modelov˘ch fiad obsahujících na ‰est de-
sítek variant „sériovû ladûn˘ch“ velko-
ráÏov˘ch pistolí Kimber v cenách od
830 do 1940 dolarÛ. V deseti fiadách pfie-
vaÏují modely na náboje 45 Auto, vÏdyc-
ky jenom jeden z nich je v ráÏi 9 mm Lu-
ger, pfiípadnû 38 Super nebo dokonce
10 mm Auto. Pouze v fiadû Aegis II jsou

v‰echny tfii modely na náboje 9 mm Lu-
ger. Tuto nabídku ráÏí doplÀují je‰tû tfii
modely plné velikosti na náboje 22 long
rifle a jedenmaloráÏkov˘ adaptér. Na roz-
díl od vût‰iny ostatních renomovan˘ch
v˘robcÛ firma (prozatím?) nepodlehla
módní vlnû kapesních pistolí na náboje
9 mm Browning kr./380 Auto.
V‰echny pistole Kimber ze souãasné

nabídky jsou jednoãinné (SA), s jedno-
strannou nebo oboustrannou pojistkou
a s jednofiad˘m zásobníkem na sedm ná-
bojÛ (v ráÏi 9 mm Luger nebo 38 Super
na osm nábojÛ); velkokapacitními zbra-
nûmi s dvojfiad˘mi zásobníky se firma ne-
zab˘vá. Rámy a závûry jsou z uhlíkové
nebo nerezové oceli, rámy mohou také
b˘t z pevné hliníkové slitiny, jen poly-
merovému rámu – alespoÀ u pistolí se
znaãkou Kimber – se firma také dosud vy-
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Kimber Manufacturing Inc. je firma, která se specializuje na sériovou v˘robu skuteãnû
kvalitních klonÛ Coltu M1911 A1. Pravdûpodobnû je v tomto sortimentu nejvût‰ím
v˘robcem na svûtû. Také u ní v posledních nûkolika letech v˘raznû vzrostl odbyt
a jen v roce 2009 prodala témûfi 80 000 pistolí. To v‰ak nemÛÏe b˘t dÛvod,
aby se neroz‰ifiovala nabídka, a tak firma Kimber loni poprvé pfii‰la také
s pistolí „Solo Carry“ miniaturních rozmûrÛ.

Kimber Solo Carry




