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Příslušenství

Tlumiče Ase Utra
Tlumič Ase Utra SL6i-BL .300 BLK na hlavni pušky AR-15 s montáží BoreLock

Úprava zákona o zbraních nám přinesla možnost legálně vlastnit a používat na zbraních tlumiče hluku. Objevily se nové tuzemské firmy s tímto programem, ale přišly
k nám na trh také legendy v oboru, které dřív často zůstávaly většinovému českému
střelci neznámé.

J

edna z etablovaných firem na evropském i světovém trhu je finská
Ase Utra Oy. Ase znamená ve finštině palnou zbraň. Finský rodokmen je
v případě výroby tlumičů nasnadě,
v zemi tisíce jezer jsou tlumiče dlouhou dobu součástí běžné výbavy lovců
a sportovců, stejně jako obyčejných vojáků a policistů, a ne jen u speciálních
jednotek. Ase Utra funguje již od roku
1994 a dnes se pyšní know-how a skvělou
pověstí svých výrobků, jichž dodává ročně okolo 10 000. V České republice jejich
distribuci zajišťuje českobudějovický CB
Servis Centrum s.r.o., který je poskytuje
dalším obchodníkům.

Sortiment tlumičů
Ase Utra dodává jak na civilní trh,
tak pro ozbrojené síly a sbory nejenom
v mateřském Finsku. Lze bez nadsázky
říct, že jejich tlumiče a další vybavení jsou
doslova battle proven, tedy vyzkoušené
v boji, a z toho vyplývá vysoká kvalita napříč celým portfoliem. Některé výrobky
Ase Utra určené pro ozbrojené složky se
ostatně překrývají s nabídkou pro civilní
střelce.
Ve vývoji se vždy dbá o dosažení garantovaného útlumu a vysoké životnosti při
zachování co nejmenší velikosti a co nejnižší hmotnosti. Další velkou předností
tlumičů Ase Utra je schopnost prakticky

Malorážkový tlumič Eco Rimfire 22 LR skvěle fungoval na pistoli Walther PPQ M2 s původními mířidly
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nezměnit rozptyl a střední bod zásahu
proti střelbě ze zbraně bez tlumiče. Tato
vlastnost tlumičů je tak trochu, jak se říká,
vyšší dívčí. Není bohužel dána leckterým
konkurenčním výrobkům, byť jsou třeba
ve stejné cenové hladině. Samozřejmě je
logické, že to nemusí platit vždy a všude,
každá zbraň a každá hlaveň se chová individuálně, a proto jakékoliv zařízení umístěné na ústí hlavně může výsledky střelby
(nebo funkci) nějak měnit. S produkty
Ase Utra je ale toto riziko minimalizováno.
Portfolio tlumičů Ase Utra pokrývá
celý rozsah většinově používaných ráží
dlouhých zbraní včetně samopalů a karabin na pistolové náboje. Jsou určeny pro
pušky a dokonce i pro kulomety od ráže
5,56x45 mm do 50 BMG (12,7x99).
Nejmenší a nejlehčí jsou tlumiče řady
Eco Rimfire pro ráže 17 HMR, 22 LR
a 22 WMR. Jejich předností je štíhlý
profil a nízká hmotnost. Jsou vyrobené
z lehkých slitin a jsou tak tenké, že i na
většině pistolí vystačí střelec s původními
mířidly. Samozřejmě se dají montovat
i na pistole opatřené patřičným závitem
na ústí hlavně (½“x20 a ½“x28 UNEF).
Na rozdíl od většiny ostatních typů se
vyznačují snadnou demontáží a lze je
tedy jednoduše vyčistit.
Další lehkou řadu představují tlumiče Radien. S předpokladem, že budou
nasazovány na dlouhé hlavně loveckých
pušek, jsou částečně převlečné a velmi

