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Nové zbraně a jejich v ýroba

Kimber R7 Mako
Kimber Mfg Co. patří mezi firmy, které vyrábějí zbraně v nekompromisní kvalitě
– a ještě k tomu velmi hezké. Před lety to byly pušky, potom ale převážily pistole
a od roku 2016 přibyly také revolvery. Navíc už dřív firma vedle velkých pistolí na bázi
Coltu 1911 začala nabízet i menší pistole pro skryté nošení, jako EVO SP a Micro/Micro 9.
V jednotlivých modelových řadách se každoročně objevují nová provedení,
která se odlišují jenom vzhledem.

P

optávka po téměř jakýchkoliv
zbraních v poslední době rostla
raketovým tempem a přišel stav,
že zákazníci, kdyby mohli, rozebírali by
si prý také hotové pistole Kimber hned
na konci výrobní linky. Výrobce nestíhá
a projevuje se to i na jeho sortimentu.
Společnost funguje v takovém fofru, že
napřed nevydala ani informace o novinkách pro rok 2021. Nebyl na ně čas.
A kdyby jenom to. V posledním roce
až roce a půl z nabídky firmy Kimber
zmizelo několik provedení aktuálně
nabízených zbraní. Týká se to například
některých revolverů K6s nebo části
pistolí řady 1911, resp. Micro a Micro9
a snad i kulovnic. Výrobce nestíhá, takže snižuje počet nabízených provedení,
aby ta zbývající mohl dodávat rychleji.
Z nic moc nabídky pistolí Kimber na
našem trhu soudíme, že export mimo
USA je dnes pro firmu, podobně jako
pro řadu dalších, spíš druhořadý.
Z New Yorku do Alabamy
To že firma Kimber nezvládá uspokojovat poptávku po svých výrobcích však
může mít ještě jednu příčinu. K jejímu
V roce 2019 se objevily
modernější bezkohoutové
pistole EVO SP

Předchůdcem všech bezkohoutových
pistolí Kimber byl model Solo Carry,
který přišel na trh v roce 2012.
Jeho výroba už byla ukončena.

vysvětlení musíme krátce nahlédnout
do historie. Společnost Kimber Mfg Co.,
která používá také značku Kimber
America, udává jako datum svého vzniku rok 1979. To se ale týká nanejvýš –
pokud vůbec – značky Kimber, a nikoliv
dnešní firmy. Ta vznikla v polovině 90. let
jako úspěšný pokus o znovuvzkříšení
zkrachovalé společnosti Kimber of Oregon, která působila v uvedeném státě
v letech 1979–1990.
Novým majitelem nové společnosti
se stal a dodnes je Leslie Edelman, jenž
u Kimber Mfg Co. oficiálně funguje

Kimber

Micro 9 Rapide

R7 Mako

ráže

9 mm Luger

9 mm Luger

rám

Al slitina

kompozit

celková délka (mm)

155

157

výška (mm)

103

109

udávaná šířka rukojeti (mm)

27

25

délka hlavně (mm)

80

86

0,44

0,55

kapacita zásobníku

6/7

11/13

udávaná cena (USD)

910

599/799

hmotnost bez zásobníku (kg)
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jako prezident, CEO a majitel. Jeho
strojírenský konglomerát nyní sestává
ze šesti podniků, z nichž jen jeden vyrábí zbraně (ve dvou závodech) a třetí
se sídlem v Ridgefieldu v New Jersey
a 64 zaměstnanci kromě jiné vlastní
strojírenské produkce pro ně dodává
šrouby, matky, čepy a kolíky.
Samotná zbrojní výroba firmy Kimber
donedávna probíhala pouze v Yonkersu
ve státě New York. To je ale, jak známo,
stát zbraním a jejich výrobě nepřející,
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