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Remington 887 nitRo mag
ráže 12x89 (lze střílet 12x70 a 12x76)

délka hlavně 28“/710 mm (Tactical 470 mm)

celková délka 1235 mm (Tactical 980 mm)

hmotnost bez nábojů kolem 3,35 kg

kapacita nábojové schránky 4 náboje (Tactical 7 nábojů)

verze Waterfowl, Camo Combo, Tactical

Moderní zbraně

V
ůbec první spolehlivě fun-
gující opakovací brokovnice 
s přebitím pomocí posuv-
ného pohybu předpažbí byl 
model Spencer 1882. Velký 

úspěch zaznamenala brokovnice Win-
chester model 1897 („Trench Gun“, 
pokračování modelu 1893), konstrukce 
geniálního Johna Mosese Browninga. 
Do roku 1957 se v různých provede-
ních prodalo přes milion kusů. 

Obliba pump stále stoupala, a tak 
i firma Remington v roce 1908 uvedla 
na trh svoji první opakovací brokovnici. 
Jednalo se o model 10 a do ukončení 
výroby v roce 1929 jich podle firemních 
údajů bylo vyrobeno 275 600. Během 
30. a 40. let minulého století jej násle-
dovalo několik modelů. Soudě podle 
počtu vyrobených kusů se nejednalo 

o žádné zvláštní bestsellery – model 
17 cca 73 000 kusů, model 29 okolo 
38 000 kusů a tehdy nejúspěšnější 
model 31, od kterého bylo prodáno 
přibližně 196 000 kusů za 18 let výroby.

V roce 1951 se však zrodila skutečná 
legenda. Byl to model Remington 870, 
který se vyrábí dodnes. Za více než 
šedesát let bylo vyrobeno přes 10 mi-
lionů kusů, což z osmsetsedmdesátky 

Značka Remington 
s dvousetletou tradicí 
patří na trhu palných 
zbraní k těm, které má 
alespoň trochu v povědomí 
i nejeden laik. Na tuzemském 
trhu s opakovacími 
brokovnicemi, tzv. pumpami, 
byla a je zastoupena svým 

Remington 887

legendárním 
modelem 870. Nyní je 

v nabídce také model 887 
Nitro Mag, uvedený do výroby 
v roce 2009, který se zřejmě 
těší slušné oblibě zejména  
ve verzi Tactical. 

dělá nejlépe prodávanou opakovací 
brokovnici v historii zbraní. Zbraň, kte-
rá se zjevně stále těší obrovské oblibě, 
se vyrábí v nekonečné řadě modelů. 
Ze škály dostupných ráží by si také 
měl vybrat každý (12, 16, 20, 28 a 410). 
Dalo by se polemizovat, co lze tedy na 
takovém výrobku vylepšit.

Nicméně současný stav světového 
trhu je takový, že pro udržení pozice 

nitromag
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�� Označení ráže na hlavni




