Nové zbraně

Armi
Olmi
�� Ukázka vzhledových
variant čtyřpalcového
revolveru Olmi 963 MF
ráže 357 Magnum

a jejich

revolver
Petr M ü lle r

F

abbrica d’Armi Olmi G. (přičemž
ono G. znamená Giuseppe a je
to křestní jméno zakladatele)
byla dosud na zbrojním trhu
zcela neznámá, přestože funguje už od roku 1973. Po celá čtyři desetiletí však neprodukovala kompletní
zbraně, ale dodávala některé speciální,
náročné a velmi přesné strojírenské
práce pro největší italskou zbrojovku Beretta Armi. Olmi ostatně sídlí
v městečku San Giovanni di Polaveno
(nebo krátce Polaveno) pár kilometrů
od proslulého Gardone Val Trompia.
„Produkujeme součástky samonabíjecích a jednohlavňových kulovnic

�� Základní provedení má
strukturovanou šedočernou
povrchovou úpravu

a kulových kozlic Beretta,“ píše
se ve firemních materiálech.
„Naše díly se navíc montují do
útočných pušek a velkého počtu samonabíjecích pistolí.“
S těmito výrobními a konstrukčními
zkušenostmi se tedy nyní firma rozhodla vytvořit vlastní brand sportovních a obranných revolverů, které ve
skutečnosti měly výstavní premiéru
už v roce 2013 na italském veletrhu
EXA. Zatím Armi Olmi představili
jediný model s klasickým dvojčinným
(SA/DA) bicím a spoušťovým mechanismem a s typovým označením
963 MF. Zbraň by se měla vyrábět

�� „Zlatý“ revolver
Olmi se střenkami
z ušlechtilého
ořechového dřeva
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Nové „revolverové“ značky
se ve světě neobjevují;
zájem o tento typ
zbraně není příliš
velký a trh mají
obsazený tradiční
výrobci. Bylo
to tedy velké
překvapení,
když se – jak už
jsme krátce informovali – na
letošním veletrhu IWA objevily
první zbraně z předpokládané
modelové řady revolverů 963
od italského výrobce. Firma
Olmi se rozhodla prosadit
vysokou technickou úrovní
a kvalitou výroby.
v rážích 357 Magnum, 38 Special a 44
Magnum. Dosud bylo k vidění pouze
provedení ráže 357 Magnum, avšak
s možností alternativního používání
méně výkonných nábojů 38 Special.
Revolver Olmi 963 MF se dodává
s délkami hlavní 2,5“, 4“ nebo 6 palců
a s šestikomorovým nebo (standardně)
sedmikomorovým nábojovým válcem.
Podle provedení váží 0,65–0,85 kg.
Jak už jsme řekli, u Armi Olmi se
rozhodli jít cestou náročné kvality.
Kvůli tomu zásadně nepoužívají odlitky
a zbraň prý „do posledního šroubku“

