Nové zbraně

Modulární glocky
z Ameriky

Přemysl LIŠK A

Firma ZRODelta LLC – tak jako mnoho jiných – vznikla před dvěma desítkami let
takříkajíc v garáži a nestydí se za to. Dnes je to ale středně velká divize společnosti
J&B Industrial Services v Lubbocku (Texas), která se už víc než padesát let zabývá
zakázkovým vývojem a výrobou různých strojírenských a slévárenských produktů.
J&B Industrial Services je zase majetkem investiční skupiny Ascendant Advisory
Group, takže ZRODelta se rozvíjí v dobré a perspektivní společnosti.
Expandující podnik
ZRODelta – čti zíro delta – se v uplynulých letech bouřlivě rozvíjela. Například
v roce 2016 koupila texaskou firmu Samak Enterprises, dříve Alamo Four Star
(A4S), prý jednoho z lídrů v oboru montáží optiky, úsťových brzd a jiného příslušenství pro přesnou střelbu. ZRODelta
tento sortiment převzala a kromě toho
nabízí nebo hodlá nabízet kompletní
zbraně, dvojnožky a trojnohé podstavce
zbraní nebo turnikety pro zaškrcení končetin při zranění.
Firma původně působila na ne zrovna
mamutí ploše 6000 m2 v objektech J&B
Industrial Services v Lubbocku. Tam nyní
zanechala jen výrobu puškových a pistolových montáží optiky (M4 a Z9), supermoderní CNC stroje a vývojové pracoviště
s velkou inženýrskou kapacitou, zatímco
všechny své ostatní aktivity včetně vedení a obchodního úseku přesunula do
objektu, který koncem roku 2017 koupila
v Rutherford College poblíž Charlotte
v Severní Karolíně. Současně pohltila
dva malé, ale zavedené zbrojní podniky
z tohoto regionu: Critical Capabilities

Nový závod ZRODelta v Rutherford College v Severní Karolíně

z Fayetteville a War Sport Manufacturing
z Eagle Springs. Zřejmě jí šlo především
o získání kvalifikovaných pracovníků.
V Rutherford College má k dispozici
zhruba 11 000 m2 převážně výrobní plochy, kde by se měly vyrábět zbraně, jejich

díly včetně ladičských a údajně i munice.
Patří k tomu dvě střelnice v délce 100
a 25 metrů a 35 hektarů venkovních
ploch. Spoluzakladatel a CEO firmy Pat
Harrigan (jinak veterán Zelených baretů)
je přesvědčen, že objekt vyhoví nejen

Příklad montáže optiky ZRODelta. Firemní nabídka různých typů montáží pro různé typy zbraní a optiky je velmi široká a dají se koupit i u nás.
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