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Příklady

revolveru Charter: shora ráže 44
Specia/, 357 Magnum a 38 Specia/

Nové

zbraně_

po dalším stlačení a zvýšení odporu
s pomocí pružiny vyhodila vystřelené
nábojnice, zatímco nevystřelené náboje jsou jenom povytaženy. Válec je
uzamčen vnějším tubusem osy vyhazovače ve dvou bodech a k uzamčení
přispívá i aretační západka válce.
Rám nemá obvyklou boční desku,
ale je z jednoho kusu materiálu (a montáž mechanismu tak prý není jednoduchá). Revolvery Charter z nové produkce jsou typické poměrně širokou
spárou mezi čelem válce a zadním
koncem hlavně - téměř 0,3 mm. To je
více než u revolverů Taurus (kolem
0,15 mm) nebo Smith & Wesson (0,070,23 mm). Přesto při srovnávacích testech na 10 yardů byla střední velikost
obrazce rozptylu pěti zásahů z DAO
Undercoveru jenom 39 mm (nejlepší 25
mm), zatímco u srovnatelných revolverů Taurus 85 CH a 87 CH ULT to bylo
47 mm (30 mm). Jenom rovněž srovnatelné revolvery S&W 442 a 342 PD byly o málo lepší: 36 mm (23 mm).
Nikoliv neznámý, ale přece jen zajímavý prvek představuje plovoucí zápalník vyrobený z beryliového bronzu.
Umožňuje prý "sušení" bez jakéhokoliv
rizika poškození.
Všechny varianty revolverů Charter
se dodávají s černou pryžovou rukojetí; vzdálenost od hřbetu rukojeti k jazýčku spouště je 63 mm. Někteří uživatelé si stěžovali, že při spouštění se jim
často skřípne ukazovák mezi konec jazýčku a luČík.

-plZnačka Charter

vznikla sice až roku 1964, avšak považuje se za tradiční součást svě
tové nabídky revolverů. Zřejmě ji však pronásleduje smůla, neboť během let zaniklo
několik firem, které ji používaly. Ctitele tradic tak možná potěší, že vloni se revolvery
Charter opět objevily na trhu, tentokrát od firmy nazvané Charter 2000 Inc.
inna sériově vyrábí jenom dva modely "kapesních" pětiranových dvojčinných revolverů s výklopným válcem:
Undercover ráže 38 Spedal a Bulldog
neobvyklé ráže 44 (S&W) Special. Oba
se prodávají jak v provedení s obvyklým kohoutem (DA/SA), tak s kohoutem bez palečníku (DAO). Podle katalogu se tyto celoocelové zbraně vyrábějí
i v černěném provedení z uhlíkové oceli, avšak na letošní Shot Show byly k vidění pouze nerezové výrobky. Navíc
tam byl ale vystaven prototyp revolveru v ráži 357 Magnum, jehož hlaveň byla u ústí opatřena porty. Tato varianta
zatím nemá obchodní název.
Konstrukce revolverů, lišících se jenom ráží a rozměry, není na první pohled ničím nápadná. Jak je obvyklé
u této třídy zbraní, muška je pevná
a hledí představuje pouze žlábek na
horní ploše rámu. Revolvery však pře
ce jen nejsou bez technických zajímavostí.
Válec se konvenčně vyklápí vlevo
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a z pohledu střelce se otáčí ve směru
hodinových ručiček. Vnitřní
osa centrálního hvězdicové
ho vyhazovače ale nepřispí
vá k uzamčení válce, nýbrž
právě jenom k ovládání vyhazovače. Osa je teleskopická a odpružená. Při
prvním malém odporu se
zasunuje do vyklopeného válce,

model

Undereover

nIfe

38Special

cMIka hlavni (mm)
celkové cMIka (mm)

51
159

vjika(mm)
lIka(mm)

133
33

hmotnost (kg)
odp. apouItě DAlO (N)

0,45
57
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357 Magnum
56

Bulldog
44 SpeciaJ
63

184
159
0,67

0,62
57

