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Moderní zbraně

Revolvery Sarsilmaz
Na turecké výrobky se u nás tradičně hledí s jistým despektem, ale ten leckdy trvá
jen do chvíle, kdy se zbraň vyzkouší – anebo také po vyzkoušení přetrvává. Řada
našich autorů o zkušenostech s těmito výrobky poctivě psala, naši čtenáři reagovali
a další čtenáři se do toho klidně mohou pustit, protože fakt je, že Turci jsou na trhu.
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Turecku je řada firem, které
vyrábějí vzduchovky, plynovky,
brokovnice, pistole... Tureckých
firem, které vyrábějí ostré revolvery, je
méně. Vlastně víme jen o jedné. Je to
Sarsilmaz, bezpochyby jedna z nejčilejších tureckých zbrojovek, jejíž výrobky
se hojně dovážejí také k nám, jelikož
patří k těm nejlepším, které Turci umějí
nabídnout.
Osvědčená řešení
Společnost Sarsilmaz vstoupila na trh
s revolvery poměrně nečekaně v roce
2010, kdy je vystavila na veletrhu IWA.
Byly tak nějak stranou a nikdo si jich
moc nevšímal. Ovšem my jsme si je
tehdy vyfotili. Co kdyby z toho něco
bylo? V roce 2012 už tam revolvery byly
zase, bylo jich víc a my jsme se o nich
zmínili v článku o revolverech na veletrhu. Pak jsme je už potkávali ve stánku
firmy Sarsilmaz každý rok, spíš v koutku
než v centru jeviště. Pro české střelce
jsou tyto zbraně víc aktuální od roku
2018, kdy je začala dovážet firma Esako
z Dražkovic u Pardubic. Tam jsme se
s nimi také blíž seznámili.
U firmy Sarsilmaz se s konstrukcí
svých revolverů příliš nepárali a k věci
přistoupili přísně účelově. V konstrukci
zbraní nenajdeme žádné novinky. Jde
o klasické dvojčinné revolvery s válcem
výklopným vlevo a tlačítkem aretace
válce na levé straně. Tlačítko je dokonalá kopie stejné součástky revolverů
Smith & Wesson. V zadní části rámu
je uložen dnes běžný odpružený zápalník, na nějž se úder kohoutu přenáší prostřednictvím přenosové páky.
Toto konstrukční řešení skýtá možnost
bezpečného nošení zbraně bez obavy
z nechtěného výstřelu třeba při jejim
pádu na zem.
Neobjevila se ani žádná přehršel typů
z různých materiálů, jako má třeba
Taurus, ale jenom jeden základní model na jedné velikosti rámu, od kterého je všechno odvozeno. Variovat
se dá délka hlavně a povrchová úprava. Ten univerzální model se jmenuje

Revolver s hlavní délky 2,5 palce má rukojeť i rám stejné velikosti jako ostatní, ale zase
se pohodlně drží

SR 38 (Sarsilmaz Revolver 38) a vyrábí
se v ráži 357 Magnum/38 Special. Je to
dvojčinná (SA/DA) zbraň s válcem na
šest nábojů na objemném rámu. Zbraně se podle firemních údajů vyrábějí
s hlavněmi délky 76 mm (3“), 102 mm
(4“) a 153 mm (6“). Revolvery se dodávají
buď černé, nebo v matném nerezu, případně leštěné.
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Zatímco třípalcové provedení má jednoduché hledí na rybině, od čtyřpalcového revolveru výš je hledí stavitelné. Mušky
všech modelů včetně dvouapůlpalcového jsou zasazeny v podélné drážce, kde
jsou fixovány šroubkem. V případě zájmu
je tudíž možné je vyměnit.
Průvodcem v tomto sortimentu
nám byl Ing. Martin Sýkora. Hned

střelecká revue

