nové zbraně

�� Přestože je revolver menších rozměrů, padne dobře do ruky a snadno
se ovládá.

Tramp SA 80

6 mm ME Flobert
Gis bert Hei dler
�� Tramp SA 80
6 mm ME
Flobert

Pan Jiří Dressler ze Křtin zkonstruoval a vyrobil nový
model flobertky – šestiranový revolver Tramp SA 80
ráže 6 mm ME Flobert. Známe se už dlouhou dobu,
pracovali jsme jako konstruktéři ve Zbrojovce Brno,
která patřila ke špičce ve výrobě loveckých a sportovních
zbraní. Byl to důsledek precizního řemeslného umění, které
se ve Zbrojovce předávalo po mnoho generací. Toto umění
a praxí získanou zkušenost ve Zbrojovce Brno přenáší
Jiří Dressler na svoje výrobky.

P

an Dressler mě vy
zval, abych si jeho nový
revolver Tramp SA 80 v ráži
6 mm ME Flobert přijel vy
zkoušet a ohodnotit. Byl jsem
na tuto novinku velice zvědavý. Věřil

�� Jiří Dressler střílí
ze svého nového revolveru
Tramp SA 80

�� Výsledek střelby
na 25 metrů

jsem, že to bude zase
něco zajímavého, ale
moje očekávání bylo
zdaleka překoná
no. Tento precizní,
konstrukčně i výrobně dokonalý
revolver je podle mého názoru
a přesvědčení to nejlepší, co se
v této ráži nabízí na trhu.
Všechny kovové díly jsou
vyrobeny z prvotřídních
ušlechtilých ocelí, které
se používají jen u těch
nejlepších zbraní.
Výroba těchto dílů
se děje řezáním la
serem, frézováním,
vrtáním, broušením
a leštěním, povrchově
je vše ošetřeno tvrdo
chromem. Masivní rám je
zhotoven frézováním z kvalit
ní oceli a je několikanásobně
předimenzovaný. Ostatní
výrobci flobertkových re
volverů používají na rám
slitiny zinku, pan Dressler
je jediný výrobce, který po
užívá ocel. Pohyblivé díly
jsou tepelně zušlechtěné.
Hlaveň je možno objednat
v délce 80 nebo 100 mm;
má 12 pravotočivých drá
žek. Střenky jsou vyrobeny
z ořechového dřeva.
Otáčení válce je odvozeno
od pohybu bicího mecha
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