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Nové zbraně

FN 502

Herstal Group, která kromě značky Browning používá mimo jiné značku FN, dnes nabízí
řadu moderních palných zbraní, krátkých i dlouhých, civilních a také služebních. Vedle
legendárního modelu HP 35, který nedávno resuscitovala, se u firmy FN Herstal museli
nějak vyrovnat s rostoucí poptávkou po malorážkových pistolích s designem pistolí služebního typu.

K

onkurenční velké zbrojovky jedna
po druhé zaplňují tuto mezeru
na trhu. Připomeňme nabídku
malorážkových Waltherů, Glock 44 nebo
Taurus TX22. Pistolové náboje jsou stále
dražší a s dvaadvacítkou se dá střílet alespoň trochu levně, zvlášť pokud trénujete nebo jen tak plinkáte do plechovek.
Loni začátkem září zareagovala také FN
Herstal a představila malorážkovou samonabíjecí pistoli FN 502. Je to jiná káva
než známá sportovní pistole Browning
Buck Mark.
Jestliže měla vzniknout cenově přijatelná pistole, která bude co nejpodobnější vlajkové lodi značky, pistoli FN 509,
mohla si ji firma FN vyvinout a vyrábět
sama, nebo ji zadat někomu, kdo zbraně
pro zábavu umí. Vybrala si druhou možnost, takže FN 502 se vyrábí v německém Umarexu. To je specialista na levné
zbraně podobné slavným.
Podobnost s FN 509
Konstruktéři tedy vytvořili samonabíjecí malorážku, která je podobná pistoli
FN 509 ráže 9 mm Luger. Tu FN zpočátku nabízela do amerického pistolového
tendru, jenž před pěti lety vyhrála pistole
SIG Sauer P320. Dnes už má FN 509 řadu
variant včetně kompaktů, sportovních
modelů a modelů s prodlouženou hlavní
pro tlumič. Kdo chce úplně malou fenu,

FN 502 má vzhled moderní služební pistole a už v základu je příprava pro montáž
kolimátoru

může koupit model FN 503, a pokud někdo požaduje velkou pistoli s kohoutem
a polymerovým rámem, vybere si z řady

Hlaveň FN 502 má
závit pro tlumič
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FNX. Kromě toho firma nabízí pistoli Five-seveN ráže 5,7x28 mm.
Příbuznost pistole FN 502 s FN 509
je zřejmá na první pohled, ale mechanismy nejsou a nemohou být totožné.
Už jen proto, že FN 509 je úderníková
pistole, zatímco FN 502 je pistole kohoutová. FN 502 jako konkurenční výhodu
proti ostatním malorážkovým pistolím
služebního typu nabízí už v základu
přípravu pro montáž kolimátoru, který
se umístí do připraveného prostoru před
hledím. Zbraň si rozumí s kolimátory
Trijicon RMR, Docter Optic, Vortex Venom a Shield RMS. Druhé přizpůsobení
představuje prodloužená hlaveň dlouhá
4,6 palce (117 mm) se závitem 1/2x28
pro tlumič. Žijeme v době, která přestala věřit, že tlumič je nástroj zločinců,
a přijala tento doplněk plně do služeb
střeleckého sportu… Použití tlumiče jsou
přizpůsobena také otevřená mířidla. Na
zadním konci hlavně je výřez ke kontrole
přítomnosti náboje v komoře.
Závěr je vyroben z lehké slitiny, rám je
pochopitelně polymerový. V některých
amerických státech mají ekologická
omezení na zbraně vyrobené z kovů
s nízkým bodem tání, jako jsou slitiny

