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Pistolet bojowy Glock
19 III gen. 9mm para
Cena

2 790,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

glock_19_3gen_palny

Producent

Glock

Opis produktu
Glock 19 to prawdziwa rewolucja w budowie samopowtarzalnych pistoletów bojowych. Glock 19 jest dziełem austriackiego inżyniera Gastona
Glock'a, który w 1980 r opracował pierwszy model pistoletu wykonanego w większości ze sztucznych kompozytów. Co więcej pistolet ten wszedł
do seryjnej produkcji.
Przed „erą. Glocka" plastikowe pistolety były jedynie marzeniem, trwały eksperymenty nad stworzeniem broni, w której plastik byłby tworzywem
czegoś więcej niż tylko okładzin chwytu. Nie tylko plastikowy szkielet z integralnym chwytem był nowością Glocka. Nowy pistolet nie miał
żadnych bezpieczników nastawnych ani chwytowych, a jednak był zawsze zabezpieczony i uniemożliwiał oddanie strzału bez naciśnięcia na
spust, jednocześnie w niczym nie przeszkadzając oddaniu strzału w razie potrzeby.
Osiągnięto taki stan dzięki połączeniu dwóch rozwiązań, które już wcześniej istniały -samonapinającego mechanizmu spustowego z bijnikowym
mechanizmem uderzeniowym. Oba rozwiązania są tak stare jak sama broń krótka. Bijniki miały pistolety Borchardta i Lugera, a mechanizmy
samonapinające rewolwery Adamsa już w roku 1851. Co więcej, rozwiązanie uderzająco podobne do zastosowanego w Glocku miał pistolet RothSteyr wzór 1907, tyle że nie znalazło ono naśladowców.
W Glocku, a wcześniej w pistolecie wzór 1907, bijnik po strzale lub przeładowaniu pozostaje półnapięty, broń nie jest więc w stanie oddać strzału
bez dodatkowego napięcia bijnika spustem. Spust jest z kolei tak skonstruowany, że bez prawidłowego, centralnego nacisku na język spustowy,
na tyle silnego i długotrwałego, by napiąć bijnik i wyłączyć jego blokadę, nie da się z tego pistoletu wystrzelić.
Triumfalny pochód Glocka przez świat zapoczątkowało przyjęcie na uzbrojenie przez Austrię, Szwecję i Norwegię, potem mimo początkowego
oporu Glock wziął szturmem Amerykę, gdzie dokonał rzeczy zdawałoby się niemożliwej — wyparł rewolwer z uzbrojenia policji, zwłaszcza
miejskiej.
Przez 15 lat produkcji w Austrii i w USA powstały liczne wersje:
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Glock
Glock
Glock
Glock
Glock
Glock
Glock
Glock
Glock

17: 9 mm Parabellum, model podstawowy
17L: 9 mm Parabellum, model sportowy z długą lufą
18: 9 mm Parabellum, pistolet maszynowy
19: 9 mm Parabellum, model Compact
20: 10 mm Auto
21: .45 ACP
22: .40 S&W, model podstawowy, odpowiednik 17
23: .40 S&W, Compact, odpowiednik 19
24: .40 S&W, model sportowy, odpowiednik 17L
25: 9 mm Browning, Compact Kaliber: 9 mm Nabój: 9x19 Parabellum

Dane techniczne Glock 19

Mechanizm spustowy: samonapinający
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Pojemność magazynka: 17 nabojów
Ryglowanie: przekoszenie lufy
Masa: 703 g
Długość: 186 mm
Długość lufy: 114 mm
Ogranicznik ruchu spustu: brak
Celownik: stały lub regulowany
Długość linii celowniczej: 165 mm
Bezpieczniki nastawne: brak
Bezpieczniki wewnętrzne: bezpiecznik spustowy, blokada iglicy
Zatrzask zamkowy: po obu stronach szkieletu
Zatrzask magazynka: na lewej stronie szkieletu, za kabłąkiem
Materiał: zamek - stal oksydowana, szkielet - tworzywo sztuczne
Okładziny chwytu: chwyt integralny ze szkieletem

Warunki zakupu
Broń możesz kupić jedynie osobiście w siedzibie naszej firmy. Przed przyjazdem upewnij
się, czy masz odpowiednie zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (tzw.
promesę) oraz dowód osobisty zgodny numerowo z tym na zaświadczeniu.
Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby w Ciechanowie przy ul. Z. Krasińskiego 32
(wjazd od ul. Gostkowskiej)
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