Nové zbraně

Lví
V

elcí výrobci přistupují k uvádění nových modelů na trh
uvážlivě, avšak na druhou
stranu se bez toho nemohou
obejít. Pokud se jim některá
nová zbraň tak úplně nepovede a neosloví trh v očekávané míře, nebývá
ztráta katastrofická. Zcela jinak jsou
na tom malí producenti, nadto teprve
začínající. Zpravidla startují s jediným
typem zbraně, jejímuž vývoji věnovali
několik let života. Aby mohli začít se
sériovou výrobou, nezbývá jim než se
spojit s nějakým investorem (a pak se
dělit o předpokládané zisky), nebo se
hodně zadlužit. Musí tedy věřit tomu,
že se svým nápadem prorazí.

Korejské spojení
To je pravděpodobně případ nové
firmy Lionheart Industries LLC, i když
u ní je věc přece jen složitější. Firmu se
třemi zaměstnanci a se sídlem v Redmondu ve zbraním přejícím americ-

srdce
-pm-

Civilní sektor světového trhu se zbraněmi sice stále není
nasycený co do kvantity, avšak v sortimentu se obtížně hledá
prostor pro další nové typy. Důkazem jsou i samonabíjecí
pistole nové značky Lionheart = lví srdce, které lze považovat
za parafrázi výrobku známého už téměř čtvrt století.
kém státě Washington založil Josh Whi
teprve v roce 2011. Uzavřela ovšem
strategické partnerství s jihokorejskou
firmou S&T Motiv, která pod značkami
S&T Daewoo a Daewoo Precision Industries vyvíjí a vyrábí většinu ručních
zbraní pro tamní ozbrojené síly. Lionheart Industries se netají tím, že „jejich“ zbraně s touto značkou vznikají
také – alespoň prozatím – v korejském
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Pusanu. Od tamních standardních produktů se mírně odlišují konstrukcí, ale
o to výraznější jsou rozdíly v technologii výroby, zpracování a vnějším
kabátě. Ten je skutečně působivý a odpovídá nejnovějším módním trendům.
Firma Lionheart Industries představila
své nové zbraně s typovým označením
LH na letošní Shot Show v Las Vegas
s tím, že by záhy měly být ke koupi. To se

