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Alfa
Iron
,
aneb Tanfoglio pobrnûnsku
O ãeskoslovenské pistoli âZ 75 bylo napsáno mnoho, a zmapován je
i pfiíbûh jejího plagiátorství. Jedním z nejpilnûj‰ích napodobitelÛ
konstrukce bratfií Kouck˘ch se stala italská spoleãnost Fratelli Tanfoglio,
která se v˘robou samonabíjecích pistolí na bázi âZ 75 zab˘vá od zaãátku
80. let minulého století, coÏ tvofií podstatnou ãást její zbrojní ãinnosti.
V pfiípadû spoleãnosti Tanfoglio se v‰ak nejedná o bezduché kopírování
– spoleãnost sice pfievzala pÛvodní konstrukci âZ 75, dále ji v‰ak
rozpracovávala a upravovala po svém; v pozadí bychom na‰li
konstruktéra ãeského pÛvodu Ing. Martina TÛmu (†2005).

Alfa Iron Combat 45 Auto (nahofie) a Alfa Iron Defender 9 mm Luger

BRNùNSKÁ CESTA
V roce 2003 se produkcí klonÛ âZ 75 zaãala zab˘vat i brnûnská spoleãnost Alfaproj. Její pracovníci pfii tom vycházeli
z jednoduchého závûru: proã od základu
sloÏitû projektovat a vyrábût to, co uÏ dûlá
nûkdo jin˘, kdyÏ je moÏno nakoupit polotovary souãástí a zhotovit finální v˘robek. Vzniklo tak spojení mezi spoleãnostmi Alfa-proj a Fratelli Tanfoglio a brnûnské zbranû jsou díky nákupu dílÛ
v podstatû shodné s tûmi italsk˘mi.
Vût‰í ãást produkce Alfa-proj v oblasti samonabíjecích pistolí tvofií zbranû
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s polymerov˘m rámem pod názvy Alfa
Combat, Alfa Defender a Alfa Police. Nedávno v‰ak spoleãnost Alfa-proj (v závislosti na aktuální produkci spoleãnosti Tanfoglio) pfiedstavila inovovanou
fiadu samonabíjecích pistolí, konkrétnû
provedení Alfa Iron Combat v plné „sluÏební“ velikosti a kompaktní Alfa Iron Defender. Obû se vyrábûjí v ráÏích 9 mm Luger, 40 S&W a 45 Auto.

KONSTRUKCE
Pistole Alfa Iron jsou celé zhotoveny
z oceli; plastov˘ je pouze podavaã zá-

Ing. Martin TÛma

sobníku a jeho dno. Závûr s dlouh˘m vedením je uzamãen modifikovan˘m (bezãlánkov˘m) systémem Browning s krátk˘m zákluzem hlavnû – ta je v okamÏiku
v˘stfielu do závûru uzamãena dvûma horními Ïebry, zapadajícími do odpovídajících
vybrání v závûru. Pohyb (sníÏení) zadního
konce hlavnû s Ïebry fiídí uzavfiená kulisa
prostfiednictvím spojovacího ãepu/záchytu závûru. Hlavnû Alfa Iron Combat
mají délku 112,5 mm, u krat‰ího provedení
Defender je to 93 mm. Nejsou opatfieny
deflektorem, ústí mají zahloubené. V˘vrt
je ‰estidráÏkov˘, pravotoãiv˘. Vratná pruÏina se nachází pod hlavní a je navleãena
na dlouhém vodítku, procházejícím otvorem v ãele závûru.
Ovládací prvky zbraní jsou pfiizpÛsobeny pravákovi, pfiiãemÏ záchyt zásobníku lze jednoduch˘m zpÛsobem pfiestavût na druhou stranu. Závûr má
v zadní ãásti ‰est ‰irok˘ch dráÏek,
usnadÀujících jeho nataÏení. V zadní
ãásti rámu je v˘razn˘ bobfií ocas, kter˘
pfiispívá k jistému úchopu zbranû a zvládání zpûtného rázu. Vût‰í model Iron
Combat je v pfiední ãásti rámu opatfien
railem umoÏÀujícím montáÏ doplÀkÛ.
Mífiidla tvofií pevná mu‰ka v˘‰ky
2,8 mm a ‰ífiky 3,5 mm a hledí LPA s pravoúhl˘m záfiezem ‰ífiky 3 mm a hloubky
2,6 mm. Hledí je po povolení dvou imbusov˘ch ‰roubÛ stranovû stavitelné, klíã
je souãástí pfiíslu‰enství. Mífiidla jsou zv˘raznûna tfiemi body – u Alfa Iron Combat
jsou z v˘roby v‰echny body bílé, zatímco u Defenderu je bod mu‰ky ãerven˘
a body hledí bílé.
Zbranû mají dvojãinn˘ bicí a spou‰Èov˘ mechanismus (SA/DA). Na spou‰È je
napojeno tlaãné táhlo ve tvaru tfimenu,
které oboustrannû obkraãuje zásobník
a pÛsobí na záchyt kohoutu. Spou‰Èové
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