
nové zbraně

Taurus 24/7 G2 .45 aCP „full“ komPakT
ráže 45 Auto 45 Auto

délka (mm) 185 167

výška (mm) 147 128

šířka (mm) 29 29

hmotnost (g) 820 765

délka hlavně (mm) 107 89

kapacita zásobníku 12+1 (10+1) 10+1

Taurus 24/7 G2 
.45 ACP
 KArl

T
radice výroby revolverů Tau-
rus sahá až do roku 1941; byly 
to levné zbraně pochybné 
kvality, a to i v době, kdy fir-
ma byla fakticky ve vlastnictví 

americké zbrojovky Smith & Wesson 
(1970–1977). V roce 1980 společnost 
Taurus koupila výrobní závod firmy 
Beretta v Sao Paulu a začala s produkcí 
jejích licenčních zbraní. Po uplynutí 
nějaké doby, kdy firma víceméně pa-
běrkovala, nastalo na konci uplynulého 
století období nebývalého rozmachu. 
Společnost Taurus také v té době 
pohltila svého hlavního a jediného 
domácího konkurenta, „revolverovou“ 
firmu rossi.

Hlavními produkty Taurus Armas 
jsou samonabíjecí pistole a revolvery 
odpovídající moderním požadavkům na 
služební, obranné a sportovní zbraně. 
Místo jedné řady produktů vyráběných 
po celá desetiletí nebo slepého kopíro-
vání návrhů jiných výrobců se u firmy 
Taurus od té doby nebojí kdykoliv 
vyzkoušet něco nového. Pokud to je 

Brazilskou zbrojovku Taurus 
Forjas SA, respektive její 
divizi Taurus Armas 
a americkou dceru TIMI 
(Taurus International 
Manufacturing Inc.) 
rozhodně nelze obvinit 
z lenosti. Objemem výroby 
pistolí a revolverů se řadí mezi 
nejpřednější světové producenty, 
nabízí v tomto sektoru také 
největší a nejrozmanitější 
portfolio výrobků a vyrábí 
i dlouhé zbraně.
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trhák jako Judge, drží se ho. Pokud je 
to propadák, vymyslí něco jiného a jede 
se dál. Z pohledu uživatele to pak v sou-
časnosti vypadá, jako by firma Taurus 
přicházela každý měsíc s novou zbraní. 

Moderní konstrukce
Poslední novinka z vývojové dílny 

Taurus je model 24/7 G2 (2. generace) 
v ráži 45 Auto, který v této modelové 
řadě doplňuje nedávno zavedené ráže 
9 mm luger a 40 S&W. Při vývoji 
modelové řady 24/7 druhé generace 

prý konstruktéři „spojili to 
nejlepší z modelů Taurus 800, 

24/7 a 24/7 OSS“. 
Taurus 24/7 G2 je samona-

bíjecí pistole s moderním poly-
merovým rámem, dvouřadým 

zásobníkem, přímoběžným úderníkem 
a výbornou ergonomií. Na první po-
hled zaujme také nahrazení klasické 
spouště spouští s pojistkou typu Glock,  

stejně jako chybějící „nos“ vpředu na 
lučíku. Velkokapacitní dvouřadý zá-
sobník je ocelový, s plastovou patkou, 
v případě ráže 45 Auto s kapacitou 12 
(nebo 10) nábojů. Vývrt hlavně má šest 
pravotočivých drážek s délkou závitu 
16 palců (406 mm). Pistole se vyrábí 

Celkové hodnocení: 
skvělá ergonomie 
a velmi dobrá přesnost.
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