Text a foto Marek BAKO

Test veterána

Erma EP 552 S

Kdo si dnes, snad kromě fandů historických zbraní, vzpomene na zašlou slávu firmy
Erfurter Maschinenfabrik. Firma sídlící původně v durynském Erfurtu se proslavila
především výrobou samopalů MP 38 a MP 40 nesoucích kód výrobce ayf.

PO

prohrané válce byl erfurtský
závod zrušen a firma později
znovu povstala v Dachau. Společnost se
postupně zaměřila na výrobu levných
zbraní bez velkých sportovních a už
vůbec ne vojenských nebo policejních
ambicí. Většinu produkce tvořily samo‑
nabíjecí pistole s dynamickým závěrem
v rážích 22 LR, 6,35 mm Br., 7,65 mm Br.
a 9 mm Br. krátký, někdy se vzhledem
slavnějších typů. Společným znakem
produkce Ermy ze 70.–90. let je rozsáhlé
použití odlitků, konstrukcí z lehkých
slitin a obecně nižší kvalita zpracování.
Dostal se mi do ruky jeden kousek,
pořízený začátkem 90. let v pražské
prodejně České zbrojovky na Národní
třídě. Jedná se o malorážkovou Ermu EP
552 S s černými bakelitovými střenkami,
ráže 22 LR. Její majitel ji má dodnes
včetně originální krabičky, vytěráku
a účtu z prodejny.
Pistolka vypadá jako Walther PPK, ale
má mnoho odlišností. Záchyt zásobníku
je dole na spodní části rukojeti, pojistka
zbraně nemá vypouštěcí funkci, chybí
výstražník a další drobné změny. Závěr
je vyroben z lehké slitiny a v něm se
nachází ocelová vložka, tvořící čelo. Na
celé zbrani je vidět, že priorita při výrobě

Původní krabička
s návodem. Zbraň
se dodávala jen
s jedním zásobníkem na sedm
nábojů.

byla cena. Přesto nová nevypadala špat‑
ně, jelikož hodně nerovností skryl lak na
závěru. Ten se častým nošením odřel
a dnes tvoří nehezké fleky. Dokonce
i mířidla z měkkého materiálu poněkud
ztrácejí svůj tvar.

Erma EP 552 S
ráže

Erma EP 552 S ráže 22 LR

délka

135 mm

šířka

23 mm

výška

97 mm

délka hlavně

72 mm

hmotnost

0,42 kg

kapacita zásobníku
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22 long rifle

7 nábojů

