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Je známo, že Hornady každý rok přijde s balíkem novinek. Nemusí to být vždycky něco převratného,
ale sortiment se pravidelně obměňuje a doplňuje o to, po čem střelci volají nebo o čem si manažeři
firmy myslí, že se dobře prodá. Letos možná inovací není tolik, ale stejně se mezi nimi najdou
zajímavosti.

Náboje řady Outfitter jsou laborovány monolitickou střelou, která neobsahuje olovo
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firemní nabídce se například
objevila nová řada/brand nábojů Outfitter. Hornady s ní (nikoli poprvé)
vychází vstříc lovcům, kteří nechtějí používat střely s obsahem olova – anebo
těm, kterým to domácí výrobci dobra a blahobytu už zakázali. Nová řada
kulových nábojů je vybavena střelami
GMX (Gilding Metal eXpanding). Tato
střela byla vyvinuta už dřív a laborovaly
se s ní různé náboje Hornady. Ovšem
řada Outfitter je laborována výhradně
touto střelou. Střela s polymerovým
hrotem je delší než olověné střely téže
ráže a hmotnosti a umožňuje i lov těžké
zvěře.

Nábojnice Outfitter jsou samozřejmě
mosazné, ale – podobně jako některé
jiné – ještě elektrolyticky poniklované.
Jsou tak nejen vzhledově atraktivní, ale
také odolnější proti korozi, která se ve
vlhkém prostředí objevuje na mosazných nábojnicích. Jejich povrch má také
nižší koeficient tření, takže se snadněji
nabíjejí a vybíjejí do/z komory. Náboje Outfitter jsou určeny především pro
americký trh, ale počítá se s nimi i pro
Evropu. Zatím jsou k dispozici v rážích
243 Win, 6,5 mm Creedmoor, 270 Win,
270 WSM, 7 mm RemMag, 7 mm WSM,
308 Win, 30-06 Sprinf, 300 WinMag, 375
Ruger a 375 H&H Magnum.

Řada nábojů Black byla doplněna
o novou ráži 224 Valkyrie se střelou
BTHP o hmotnosti 75 grainů
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Náboje Frontier se letos začaly dodávat
i v plechových sudech. Vejde se jich tam
přesně 13 889.

Loňskou velkou novinku značky Hornady představoval brand Frontier. Není
to tak úplně řada vyráběná u Hornadyho. Vzniklo to tak, že vedení Lake City
Ammunition Plant, což je velká státní
munička nebo spíš státní areál na výrobu munice, přišlo za vedením firmy
Hornady s tím, že nemá náplň pro část
svých výrobních kapacit a jestli by Hornady třeba něco neměl. Jason Hornady
se této příležitosti chytil a v Lake City
Ammunition Plant začal vyrábět náboje
ráže 5,56x45 mm NATO a 223 Remington se střelami Hornady. Ty střely jsou
jak klasické celoplášťové, tak sofistikované, z brandů Spire Point, Hollow Point
Match a BTHP Match. Takto nově vzniklá řada nábojů do samonabíjecích pušek
dostala název Frontier a byla poskládána do krabiček v amerických národních
barvách, vyrobených nejspíš z recyklovaného papíru. Náboje jsou pochopitelně levnější, neboť jsou vyrobeny na
úrovni Military Grade. Počítá se s nimi na
zábavnou střelbu, ale i pro střelbu sportovní a loveckou.
Letos Hornady přidal v této řadě ráži
300 Blackout. Jelikož zákazníci mají
o náboje v ráži 223 Remington/5,56x45
zájem, firma rozšířila množství typů střel
ze své nabídky, kterými je laboruje. Při-

