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Zbraň, které je na světových,
vysoce konkurenčních trzích,
předpovídaná
zajímavá
budoucnost. Zbraň o jejímž
úspěchu svědčí i stále se
zvyšující
zájem
především
v zahraničí.
Mezi hlavní přednosti této zbraně
oproti
konkurenčním,
patří
nadstandardní
zpracování,
vysoká přesnost střelby, vysoká životnost a výborná ergonomie. Unikátní systém uzamčení je
realizován rotací hlavně o 35° po příčně uloženém čepu. Celkově se toto řešení projevuje na
podstatně příznivějším chování zbraně při střelbě a ve spolehlivosti funkce. V současné době je
tato zbraň považována předními střelci IPSC divize production za ideální zbraň pro tuto divizi.

Další vlastnosti:
• Kovové části mají stejně jako u pistoli Glock povrchovou úpravu Tenifer-QPQ
• Hlaveň je silnostěnná s garantovanou životností 50 000 výstřelů a díky
vlastnostem použitého materiálu nehrozí její roztržení ani při selhání střeliva a
opakovaném výstřelu !
• Rám je vyroben z polyamidu GF30
• Bodová spoušť s nejkratším „resetem“ na trhu ! Umožňuje rychlé odpálení
dalšího náboje
• Zbraň má 100% oboustranné ovládání všech prvků !
• Zbraň splňuje nejpřísnější kritéria pro služební zbraně !
• Záruka 60 měsíců nebo 50 000 výstřelů !!!
• Možnost konfigurace dle přání zákazníka !
• Při střelecké pohotovosti se při zasunutí zásobníku s náboji
automaticky spouští závěr a dochází k nabití zbraně !
Technické parametry:
• Ráže 9x19mm
• Systém podle provedení SA/DA, DAO, QA
• Celková délka: 202,5mm (187,5mm pro K100 P1)
• Celková výška: 133,5mm (bez zásobníku)
• Celková šířka: 40mm
• Kapacita zásobníku 17+1 (19+1 nový zásobník pro divizi IPSC production)
• Hmotnost: 740g (820g se zásobníkem), (690g P1)

NOVINKA ! K100 P1 Mk6

Zvětšený záchyt zásobníku – páčka pro IPSC

VO Ceník zbraní a příslušenství
Zbraně jsou dodávány v plastovém kufříku s vytěrákem a 2ks zásobníků.
Pro pistoli K100Mk6 lze použít KYDEX a Condura Nylon pouzdra jako pro Glock 21 od
firmy Uncle Mike’s !!!

Model

K100 DYNAMIC
NOVINKA !

K100 MK6

K100 Target MK6

Popis
Specielně upravená a odladěná verze pro
IPSC divize Production. Zbraň má odladěnou
spouštˇna co nejkratší „reset“ a odpor,
nízkoprofilová mířidla typu HEINIE, mušku se
světlovodným vláknem, zvětšený záchyt
zásobníku a navíc ještě 1 zásobník na 20
ran.
Nejžádanější model se systémem SA/DA a
kovovými polonastavitelnými mířidly a s lištou
Weaver/Picatinny
SA/DA model s nízkoprofilovými stavitelnými
mířidly a muškou se světlovodným vláknem,
laděná spoušť, páčka vypouštění zásobníku,
navíc 1 zásobník na 20 ran.

Kompaktní model na „novém“ rámu
K100 P1 MK6
Příplatek za prodlouženou hlaveň o délce 120mm

18 450 Kč

14 500 Kč

19 990 Kč
15 990 Kč
1 930 Kč

Muška se světlovodným vláknem TRUGLO nízká nebo vysoká

1 220 Kč

Mikrometrická mířidla – nízký profil STI !

2 750 Kč

Mířidla pevná IPSC – styl HEINIE NOVINKA !

1 070 Kč

Zvětšený záchyt zásobníku pro IPSC
Zvětšený záchyt zásobníku – páčka pro IPSC NOVINKA !
Zásobník na 17 ran

400 Kč
1 020 Kč
790 Kč

Zásobník na 20 ran s přetaženou botkou pro IPSC

1 640 Kč

Úprava spouště na nižší odpor – přestavba mechanismu

1 640 Kč

