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Náboj 45 Auto
pro sbûratele

Pfiedstavovat stfielecké vefiejnosti legendární náboj 45 Auto by bylo no‰ení dfiíví do
lesa. Americk˘ pistolov˘ náboj byl uveden na trh roku 1905 spoleãnû s pistolí Colt
model 1905. Na tento náboj byly stavûny dal‰í modely pistolí Colt 1907 a Colt 1909.
Teprve pistole Colt M1911 byla nakonec pfiijata do v˘zbroje armády a námofinictva
USA. U náboje byla zmûnûna hmotnost stfiely z 12,08 g na 14,90 g. ZbraÀ i náboj se
mimofiádnû osvûdãily v obou svûtov˘ch válkách a v dal‰ích váleãn˘ch konfliktech.
áboj byl jako sluÏební pfiijat kromû
USA také v Norsku od roku 1914,
v Argentinû a v Mexiku (v roce
1927). Stále patfií k nejoblíbenûj‰ím sportovním a obrann˘m nábojÛm. Má znaãné
mnoÏství synonym, z tûch zajímavûj‰ích napfiíklad GR 941, DWM 513 A, 45 Automatic
Colt, 45 M 1911, 45 Ball M. 1911, US Caliber 45... Na nábojích se mÛÏeme bûÏnû
setkat o oznaãením 45 AUTO, 45 ACP,
45 A.C. a také 11,25x23 (Argentina); v CIP
jsou normalizovány jako 45 Auto.
Nábojnice se bûÏnû vyrábûjí z mosazi, poniklované mosazi, z oceli lakované, pomosazené, pomûdûné nebo pozinkované a ze
slitin hliníku. Náboj se vyrábí ve velkém
mnoÏství laborací s rÛzn˘mi druhy stfiel. NejbûÏnûj‰í jsou náboje s celoplá‰Èovou ogivální stfielou. Dodávají je v‰ichni v˘robci a na
rozdíl od jin˘ch nábojÛ jsou odchylky v laboraci základního provedení pomûrnû
malé. U celoplá‰ÈÛ je standardní hmotnost
stfiely 14,9 gramu (230 grainÛ). Laborace se
odvíjí od maximálního tlaku 21 000 PSI, kter˘ povoluje SAAMI.
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Náboje 45 Auto s nábojnicí z rÛzn˘ch materiálÛ: zleva slitina hliníku, mosazná, poniklovaná mosaz,
ocel pozinkovaná, ocel lakovaná
Tuzemsk˘ v˘robce Sellier & Bellot zafiadil náboj 45 Auto do svého sortimentu krátce po rozpadu âeskoslovenské federace a zaãal jej vyrábût od roku 1995.

RÛzné druhy stfiel: zleva olovûná, olovûná pomûdûná, expanzní, expanzní z lehké slitiny
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V obchodech, katalozích a sbírkách se
mÛÏeme setkat s nejrÛznûj‰ími typy náboje ráÏe 45 Auto:
» ostr˘ se stfielou celoplá‰Èovou, expanzní, olovûnou, olovûnou pomûdûnou, olovûnou potaÏenou plastem,
wadcutter a semiwadcutter...
» brokov˘,
» cviãn˘,
» ‰kolní,
» zku‰ební (pozor na zv˘‰en˘ tlak).

Krabiãka nábojÛ Libra s americk˘mi náboji
z druhé svûtové války
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