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Tanfoglio hlaveň 
(mm)

spoušť určení

Gold Match 152 SA IPCS Standard, terč. střelba

Gold Custom Eric 
2007 a 2010

145 SA IPSC Open

Limited 125 SA IPSC Standard, IDPA

Limited Pro 125 SA/DA IPSC Production

L 125 SA/DA univerzální

Match 125 SA univerzální

Stock III 125 SA/DA IPSC Production, terč. střelba

Stock Buzz 113 SA/DA univerzální

Stock II 113 SA/DA IPSC Production, terč. střelba

počala v 80. letech a fakticky v ní pokra
čuje dodnes. Současnou produkci tvoří 
jednak služební a obranné zbraně, které 
jsou z velké většiny na polymerových 
rámech (široká paleta modelů Force, FT 
a FS). Jen několik typově podobných 
zbraní s názvy Combat a Standard má 
rámy ocelové – a samozřejmě je mají 
i tanfogliovské „colty“ Witness 1911 
a 1911 Custom.

Tradice výroby  
sportovních pistolí

Ve sportovní části katalogu Tanfo
glio najdeme převážně modely určené 
pro praktickou střelbu podle pravidel 
IPSC. Firmy Tanfoglio i spřízněná ame
rická EAA od počátku upravovaly klony 
ČZ 75 k takovým a podobným sportov

konstruktérem, vedoucím vý
roby a osobně řeší i zásadní 
obchodní otázky. Zhruba před 
deseti lety nám tvrdil, že jeho 

výrobní kapacity nikdy nebudou 
stačit na víc než 50 000 pistolí ročně. Asi 
se změnily podmínky, protože nyní se 
vyrábí kolem 100 000 pistolí Tanfoglio 
za rok; v USA se většinou prodávají pod 
značkou (EAA) Witness.  A to nehovo
říme o licenční i bezlicenční výrobě, 
probíhající pod vlastními značkami 
zejména v Izraeli a v Turecku.

Firma Tanfoglio založila svou prospe
ritu na produkci „klonů“ ČZ 75, s níž za

Zbrojovka Fratelli Tanfoglio 
z italského Gardone val 
Trompia se až na nečetné 
výjimky specializuje  
na výrobu samonabíjecích 
pistolí. Nepatří sice k úplně 
největším světovým 
výrobcům, ale rozhodně 
se řadí mezi významné 

Tanfoglio
PETr MüLLEr

Moderní zbraně

Stock

L
oni jsme vyslovili domněn
ku, že firma už není v rodin
ném vlastnictví Lina, Marileny 
a Massima Tanfogliových, ale 
tato zpráva se dosud oficiálně 

nepotvrdila. Zbrojovku s více než stov
kou zaměstnanců nadále řídí Massimo 
Tanfoglio, jenž je v ní zároveň hlavním 

producenty tohoto sortimentu. 
V jejím portfoliu pak 
zaujímají významné místo 
velkorážové sportovní zbraně. 
Nejmodernější z nich nesou 
název Stock II a Stock III.

�� Nejmodernější pistole  
pro královskou divizi IPSC Open: 
Gold Custom Eric Xtreme

�� Stock II




