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Coonan
u nás
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Davisovi, ale zůstal ve firmě jako vice
prezident. Za dalších pět let firmu opus
til a 25. 7. 1994 soud vyhlásil na Coonan
Arms bankrot. V listopadu 1994 byla
Coonan Arms začleněna do obchodní
společnosti JS Worldwide Distribu
tion, ale pokus o záchranu se nezdařil

�� Dan Coonan se svou pistolí, v tomto
případě s šestipalcovou hlavní

O

no vyvinout pistoli pro re
volverové střelivo 357 Mag
num nebyla žádná procház
ka růžovým sadem a taky to
stálo peníze. Coonan vsadil
na to, že svoji zbraň v ráži 357 Mag
num zkonstruuje na bázi Coltu 1911,
ale jeho cesta byla klikatá. Lépe
nakonec dopadla skupina jeho
bývalých spolupracovníků, kteří
v ráži 357 zkonstruovali pistoli
Desert Eagle.

Dan Coonan
První sériově vyráběné pistole Coo
nan model A se objevily na trhu v roce
1985 a používaly standardní uzamykací
systém s kyvnou hlavní a řetě
zovým článkem. O dva roky
později přišel na trh model
B a následovaly další mo
dely. Coonanovo podnikání
v oboru zbraní nedopadlo ni
jak skvěle. Vývoj pistole Coonan
pohltil spoustu peněz a přestože se
o jeho zbrani psalo v celém světě, moc
kusů asi neprodal.
Už v roce 1985 proto Dan Coonan
prodal svoji firmu Coonan Arms Billu
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�� Mířidla jsou
černá, ovládání
jednostranné
a střenky hladké,
jen s logem firmy
Coonan

Jméno Dan Coonan je
mezi milovníky zbraní stále
populární. Je znám jako otec
první samonabíjecí pistole
v ráži 357 Magnum, která
se objevila na veřejnosti
někdy před polovinou 80. let,
přičemž Dan Coonan na ní
pracoval údajně od roku
1975.

a 25. 9. 1998 byly společnosti
Coonan Arms a JS Worldwide Dis
tribution vyškrtnuty z obchodního
rejstříku státu Minnesota. Z tehdej
ších pistolí Coonan se staly nepříliš
přeplácené sběratelské exempláře.
Dan Coonan se po bankrotu zřejmě
neměl moc dobře, ale svět zbraní ne
opustil. Byl už totiž po

