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Nové zbraně

Savage Stance se
sedmiranovým
zásobníkem
a manuální
pojistkou…

Savage
Stance
V roce 2019 značka Savage oslavila 125 let existence
a současně přišla významná změna: skupina ATK/Vista
Outdoor tuto společnost po šesti letech od jejího získání
zase prodala. Zájemci se našli ve vlastním managementu a firmu Savage Arms tak koupila za 170 milionů dolarů
skupina investorů v čele s Alem Kasperem, současným
prezidentem a výkonným ředitelem Savage Arms.

V

roce 2019 se společnost Savage
Arms ocitla na trhu sama, bez
podpory mohutného koncernu. Jako strategii do budoucna zvolila
pokud možno široký sortiment, aby
oslovila co nejvíc potenciálních zákazníků. V základním závodě ve Westfieldu
(Massachusetts) k tomu zaměstnává
na 300 lidí a další provoz má v Kanadě.
Vedle pušek MSR, tradičních kulovnic

a malorážek a neméně tradičních typů
brokovnic se objevily i další typy brokových zbraní a nabídka je ucelená: pumpy, samonabíjecí zbraně, opakovačky
s odsuvným závěrem, jednohlavňové
a vícehlavňové zbraně s lůžkovým závěrem v brandech Stevens a Savage.
Už někdy v roce 2017 se naznačovalo,
že společnost Savage Arms pracuje na
nové samonabíjecí pistoli. V těsně před-

…bez pojistky,
a s osmiranovým
zásobníkem

vánočním čase 2021 se tak na internetu
a snad i na pultech amerických obchodů
objevila pistole Stance. Někdo říká, že
to je první pistole v historii značky, ale
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není tomu tak. Už v letech 1907–1928
firma Savage vyrobila na čtvrt milionu
samonabíjecích pistolí několika modelů.
A jak firma uvedla, tak i Stance (v češtině
postoj nebo též přístup) je pouze první
z řady krátkých palných zbraní, které
společnost v dohledné době chystá.
Stance
Výrobce tuto svou pistoli ráže 9 mm
Luger zařazuje do nikde přesně nedefinované kategorie mikrokompaktů, tedy
malých pistolí pro každodenní a celodenní skryté nošení. Hlaveň je dlouhá
76 mm a celková délka pistole je 157 mm.
Stance má nerezové šasi, které je vloženo
do kompozitového rámu (nylon plněný
skelnými vlákny). Šasi prý lze přesunout
třeba i do většího rámu, podobně jak
to dnes nabízí třeba SIG Sauer u svých
pistolí P320 a P365. U Savage je to zatím
spíš teorie, protože rámy větších velikostí
nejsou.
Stance na první pohled není glockoid
a trendu, který se v posledních letech
prosazuje mezi malými pistolemi, se
vymyká také jednořadým zásobníkem.
Dodávají se k ní dva, z nichž jeden má
kapacitu 7 a druhý 8 nábojů ráže 9 mm
Luger. Lze ovšem koupit i zásobník na
10 nábojů. Ačkoliv u malých pistolí to
není vždycky zvykem, Stance se dodává
se dvěma výměnnými hřbety rukojeti
skloněné pod úhlem 18°.
Ovládací prvky jsou oboustranné. Týká
se to jak tlačítka záchytu zásobníku,
tak záchytu závěru a manuální pojistky,

