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Výroba zbraní

Armscor

na prahu nového roku
O filipínské společnosti Armscor, která v Americe i zbytku světa prodává svoje výrobky
pod značkou Rock Island Armory, jsme ve Střelecké revui psali hned několikrát.
Intenzita vzájemných kontaktů se zvýšila od chvíle, co se viceprezidentem společnosti pro zahraniční obchod stal sympatický Petr Hlásenský. V covidových časech
probíhala komunikace elektronicky, ale na podzim se Petr Hlásenský objevil
v Evropě, přičemž za centrum svých aktivit zvolil Českou republiku. A tak jsme se
sešli, abychom probrali, co se v Armscoru stalo za poslední skoro dva roky.
V posledních nejméně dvou letech
hlásí skoro všechny zbrojovky
vyrábějící ruční palné zbraně vzestup
prodejů. Předpokládám, že Armscor,
respektive Rock Island Armory,
na tom bude podobně.
Opravdu jsme na tom podobně jako
konkurence. Naše kapacita je stále vyprodaná a mohou za to hlavně USA. Když
k tomu přidáte komplikace s dopravou,
máme se skutečně co ohánět. Díky
poptávce neustále navyšujeme výrobní
kapacity v naší filipínské továrně a také
rozšiřujeme naše distribuční centrum
v Pahrumpu v Nevadě. Naplno jede naše
munička v Montaně. Asi už jste slyšeli,
že plánujeme vznik dalšího závodu na
výrobu pistolí, které budou Made in USA.
Co dnes v USA prodáváte nejvíc?
Všechny naše pistole, hlavně ty menší.
Velký zájem jsme zaznamenali o naši

novou pistoli STK100, což je glockoid
s hliníkovým rámem. V Americe, stejně jako jinde ve světě, jsou lidé, kteří si
prostě plastovou pistoli nekoupí. A je to
zajímavá skupina svérázných lidí, kteří
jinak zbraním velice fandí, a naše zbraň je
oslovila. Jen by vedle devítek chtěli ještě
pětačtyřicítku. Sedí jim úhel rukojeti,
který jsme nechali stejný jako u Coltu
1911, a navíc se rám kovové pistole při
střelbě nekroutí jako u plastové. Taky
nám říkají, že glockoid z plastu jim může
rozkousat pes, zatímco s kovovým si
určitě neporadí.
Kupuje tato skupina ještě další
specifické zbraně?
Určitě. Oslovuje ji náš model 3.10 v ráži
45 Auto. Je to pistole s třípalcovou hlavní, pochopitelně s kovovým rámem,
a dvojřadý zásobník pojme deset pětačtyřicítek. Jen jsme na tomto modelu

Petr Hlásenský na návštěvě v Pardubicích

nem to prostě občas odfouklo. U téhle
pistole jsme také trochu změnili design.
Amerika se tedy drží ráže 45 Auto?
Mně to tak nepřipadá.
Amerika si už dávno zvykla na devítku Luger. Pistole v této ráži má snad už
většina policií včetně FBI, ale některé se
zase vracejí zpět k ráži 40 S&W a jsou
lidé, kteří nic jiného než pětačtyřicítku
nekoupí.

Hliníkový glockoid STK100
se na trhu ujal

vyměnili mušku se světlovodným vláknem za kovovou.
Proč? Není to krok zpět?
Asi ano, ale ta pistole má dva porty,
které mají mírnit zdvih. Ty jsou blízko
mušky a mušku se světlovodným vlák-
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Jak vypadá trh s náboji?
Jsme totálně vyprodaní a předobjednaní nadlouho dopředu. Jsme velmi
úspěšní jak v lokálních tendrech na Filipínách, tak i v zahraničních tendrech.
Pokud vím, tak některé americké firmy
zrušily většinu zahraničních objednávek a zaměřily se pouze na domácí trh.
V oboru nábojů chybí suroviny. Je málo
mosazi a mědi. Mosaz je dnes na světovém trhu skoro dvakrát dražší než před
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