nesmrticí zbraně
Světové trhy
obranných expanzních
zbraní – plynovek
nebo signálních pistolí
a revolverů – ovládají
firmy z Německa, Itálie, ale
především z Turecka. Mezi
absolutně největší turecké

�� Ekol
Agent steel

Plynovky
-L M-

výrobce tohoto segmentu
zbrojní techniky patří
istanbulská společnost Voltran
av Silahlari, používají značky
Voltran a Ekol.

Na

českém trhu jsou zastoupeny obě značky,
jak Ekol, tak Voltran,
a pod oběma najdeme
samonabíjecí pistole i revolvery. Mnoho lidí mezi plynovkami upřednostňuje
revolvery, které jsou prý spolehlivější,
ale čeští prodejci tohoto artiklu takový
názor nesdílejí a většina z nich si myslí,
že ve spolehlivosti obou konstrukčních
typů není zásadní rozdíl.
Platí to i o plynovkách Ekol, které jsou
řazeny ke zbraním relativně
kvalitním, samozřejmě
s přihlédnutím k ceně,
která je řadí do sektoru
levnějších zbraní. „Jsou to
docela dobré pistole,“ řekl
nám Jakub Rotter. „Máme
na ně jenom dvě nebo nanejvýš tři procenta reklamací, což je
u tohoto typu zboží slušné,“ dodává
tento provozovatel internetového obchodu colosus.cz, jenž patří – mimo
jiné – k největším českým prodejcům
plynovek Ekol. Je nesporné, že v Třinci
mají s tímto zbožím bohaté zkušenosti
a dobře vědí, co prodávají. V obdobném duchu vyznívají také internetové
debaty uživatelů pistolí Ekol.
Voltran je pravděpodobně největším výrobcem plynovek v Turecku

Ekol

nových pistolí Ekol.
Jsou vesměs v ráži 9 mm
PAK (Gas), která je dnes kvůli
vyššímu obsahu účinné látky – a tudíž větší účinnosti
– upřednostňována před
ráží 8 mm a případně i jinými, menšími. Vesměs
se u nich uvádí, že jsou
celokovové, s plastovými, výjimečně dřevěnými
střenkami. Oním kovem,
z něhož jsou pistole převážně zhotoveny, ovšem
není ocel, a to ani u modelů, které
mají v označení slovo steel. To je jenom
název konečné vzhledové úpravy.
Rámy i závěry jsou ze zinkové slitiny,
ocelové jsou jen hlavně, pružiny a některé drobné součástky. U většiny modelů je v balení nástavec na odpalování
pyrotechniky, tedy pistolových světlic.
Nástavec se našroubuje na ústí hlavně.

�� Ekol Major
steel s rytinou

a tomu odpovídá
působivá rozmanitost
nabídky zbraní se značkou Ekol,
a to jak typově, tak i co do vzhledových variant. Do ČR se zdaleka
nedovážejí všechny – pokud vůbec
turecká firma všechny nabízené modely doopravdy a průběžně vyrábí. Je
totiž možné, že celý sortiment nabízí

jenom na veletrzích, jako je
IWA v Norimberku, a k sériové výrobě některých modelů
přistoupí až na základě objednávek obchodníků.
I tak ale na colosus.cz najdeme solidní výběr z nejžádanějších modelů samonabíjecích ply-
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�� Ekol Special P99
steel s rytinou

Ceny plynových pistolí
Ekol se u firmy RWO Team
a na colosus.cz pohybují
podle velikosti a provedení zbraně přibližně od
1350 Kč do 1790 Kč. Jednotlivé modely se navzájem odlišují právě
velikostí, hmotností
a tomu odpovídající
palebnou kapacitou od
6+1 až po 15+1.

