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Objevte svůj skutečný potenciál
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Vážení sportovní střelci a lovci,

je mi velkým potěšením, že Vás všechny mohu
osobně uvítat jako čtenáře našeho nového ka-
talogu. 
Doufám, že v něm snadno naleznete vše, co
Vás zajímá. Jsme velmi pyšní na neustále se
zvyšující zájem o značku Zoli a v této souvislosti
se domníváme, že nastal čas zlepšit naši vzá-
jemnou komunikaci. Cílem je, aby se veřejnost
lépe obeznámila s naší společností a získala
snadný a srozumitelný přístup k informacím o
našich výrobcích.
Velmi nás těší, že naše zbraně nacházejí trvale
rostoucí počet spokojených uživatelů, což po-
važujeme za odměnu naší neustálé snahy o do-
sahování lepších výsledků. Je to pro nás nejen
důvodem ke spokojenosti, nýbrž také pobídkou
k tomu, abychom ve své práci pokračovali s ne-
polevující vytrvalostí a oddaností. Současně je
to přijatý závazek, který představuje stále nové
náročné úkoly. Veškeré toto vynakládané úsilí
však vynahrazuje mnoho vítězství dosažených
našimi věrnými zákazníky na národní i mezi-
národní úrovni. 
Jsme pevně přesvědčeni o tom, že inovace a
tradice mohou a musí jít ruku v ruce, a právě
z tohoto důvodu si naše výrobky i přes svoji vy-
sokou technickou vyspělost nadále zachovávají
svoji klasickou všestrannost, která je pevnou
součástí zbrojařské tradice. Výsledkem tohoto
spojení je skutečnost, že zbraně značky Zoli
jsou na jedné straně vysoce pokročilé, pokud
jde o použité materiály a technologie, na druhé

straně však poskytují dokonale klasický, mimo-
řádně propracovaný design. Jsme velmi pyšní
na to, že Vám můžeme představit svoji nej-
novější generaci sportovních střelných zbraní,
jejichž vývoj i výroba jsou založeny na jednodu-
chém filozofickém pojetí: nikdy nesmějí být na
úkor nejvyšší kvality.
Řada Z-Gun je ztělesněním tohoto pojetí.
Kromě vybraného a příjemně působícího
vzhledu a prověřené dlouhé životnosti se v řadě
Z-Gun skrývá nekompromisní přístup k použi-
tým technickým řešením, který umožňuje dosa-
hování mimořádné kombinace nejlepších
balistických vlastností s  nedostižně nízkým
zpětným rázem.
Sportovní střelci i lovci, kteří již zbraně značky
Zoli po určitou dobu používají, oceňují pro-
věřené charakteristické vlastnosti, díky kterým
jsou naše výrobky tak jedinečné. Za svůj
úspěch však vděčíme také velkorysému a pří-
znivému vlivu těch nadšených majitelů našich
zbraní, kteří cítí trvalou potřebu dělit se o své
zkušenosti a svoji spokojenost s ostatními.
Podpora, kterou nám tím poskytují, umožnila
vznik širokého povědomí o naší značce a do-
sažení takové úrovně proslulosti a prestiže, díky
které se tato značka zařadila do nejvyššího trž-
ního segmentu.

Přeji Vám všem, aby procházení tohoto našeho
katalogu bylo příjemným a zajímavým zážitkem.

Přijměte moje poděkování a upřímné pozdravy,
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Martin Felbermair

Austrian Sporting Shooter
Zoli Brand Ambassador
rakouský sportovní střelec,
vyslanec značky Zoli
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1945
Odkud pochází kvalita značky ZOLI

Počátky historie společnosti Antonio Zoli spadají do doby následující po druhé světové válce – značka má svůj původ

a své kořeny v historickém a kulturním kontextu tohoto období. Antonio Zoli, jehož osobnost je opravdovým ztěles-

něním typického podnikavého ducha obyvatelstva oblasti v okolí města Brescia, se aktivně podílel na fázi poválečné

obnovy, která zahrnovala také údolí řeky Mella, kde se nachází sídlo společnosti. Součástí této jeho činnosti byly

i první kroky vedoucí k vybudování podniku, jehož název se zanedlouho stal známým na trzích celého světa. Antonio

Zoli se narodil v roce 1905. Jeho otec Giuseppe vyráběl křesadlové zámky ve své dílně v malé vesnici Magno (osada

patřící k obci Gardone Val Trompia), která je posazena na úbočí hory tyčící se nad dnešním sídlem společnosti, která

představuje, z něhož pochází několik dalších proslulých puškařských rodin.

Výroba zbraní ve vesnici Magno,

která byla postupně určena pro vlády

benátských, piemontských a neapol-

ských státních útvarů, byla vysoce

ceněna již od 14. století. Při zkou-

mání archivů vyšlo najevo, že rodina

Zoliů ve vesnici Magno aktivně půso-

bila již v roce 1490, kdy se stala sou-

částí místního řemeslnického

společenství zahrnující také první vý-

robce arkebuz – mistry svého oboru

vyznačující se vzácnou vnímavostí

při výrobě střelných zbraní během

prvních desetiletí 15. století. V násle-

dujících stoletích se postavení rodiny

Zoliů v tomto oboru stále více upev-

ňovalo, a to natolik, že v roce 1867 se

Giovanni Zoli stává věhlasným výrob-

cem křesadlových zámků. Dokladem

jeho řemeslné dovednosti je napří-

klad znamenitá pistole nabíjená

ústím hlavně a opatřená rodinným

emblémem, která je v  současnosti

vystavena ve zbrojařské dílně společ-

nosti Zoli jako symbol podnikatel-

ského ducha a odhodlání, které se

v údolí po staletí rozvíjely. Při prochá-

zení záznamů o historii rodiny Zoliů

se čtenář postupně seznamuje

s  řadou událostí, které se odehrály

v oblasti Val Trompia a jejichž účast-

níkem bylo místní obyvatelstvo.

Právě tyto události vštípily Antoniu

Zolimu hodnoty, včetně úcty k tradi-

cím, které jsou dodnes vnímány jako

neporušitelné. Antonio Zoli, který byl

uchvácen půvabem rodného údolí

a současně po svých rodičích zdědil

zanícení pro výrobu zbraní a přesné

mechaniky, zahájil svoji profesní

dráhu spoluprací s hlavními podniky

ve zbrojařském odvětví. V říjnu roku

1945 zahájil své vlastní podnikání,

díky kterému se postupně vypracoval

z  uznávaného puškaře na jednoho

z  nejvýznamnějších průmyslových

výrobců v tomto odvětví. Společnost,
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kterou Antonio založil, pak několikrát

změnila svoji strukturu, a to zejména

přičiněním jeho synů, kteří přicházeli

s novými podněty, zejména pokud jde

o kvalitu výrobků a přístup k trhu, což

přineslo vynikající výsledky. Do vý-

robního programu byly později začle-

něny, vedle původních zbraní

vyráběných z vysoce kvalitních sou-

částí podle klasických parametrů po-

užívaných starými zbrojařskými

mistry, také pušky v provedení s hlad-

kými vývrty hlavní, s kohoutkem nebo

bez kohoutku, případně jako kozlice

nebo dvojky.

Společnost Antonio Zoli Spa, která

vždy dokázala vyhovět jakýmkoli po-

žadavkům trhu, vstoupila do širokého

povědomí zejména díky tomu, že již

od prvních let své existence prosazo-

vala nové trendy. V  roce 1956 se

stala vůbec prvním světovým výrob-

cem replik historických předovek,

čímž umožnila vznik zcela nového

trhu, který postupně nabyl mimořád-

ného významu.

K  hlavním dosaženým úspěchům

patří také skutečnost, že v 60. létech

minulého století se společnost Anto-

nio Zoli Spa stala také prvním ital-

ským průmyslovým výrobcem

kombinovaných střelných zbraní,

čímž narušila dosavadní monopolní

postavení výrobců ze střední Evropy.

O několik roků později byly do kata-

logu přidány rychlopalné dvouhlav-

ňové pušky s  hlavněmi uspořáda-

nými nad sebou i vedle sebe, spo-

lečně s opakovacími puškami, které

byly vyráběny již v tisícovkách kusů,

a to jak v lovecké, tak i v malorážové

verzi. Na začátku 90. let minulého

století, tedy v období navazujícím na

předchozí úspěchy dosažené napříč

všemi trhy, se společnost Zoli roz-

hodla zahájit výrobu řady trojáků

s  označením MG-92. Tento krok

představoval zcela novou výzvu, jeli-

kož společnost Zoli začala těmito

svými výrobky konkurovat dlouho-

době zavedeným, všeobecně zná-

mým výrobcům z  vý-

chodní Evropy. Uvedení těchto zbraní

na trh však představovalo obrovský

úspěch, který byl natolik mimořádný,

že výroba pokračovala po dalších

více než 20 roků. Troják Zoli (puška

mající dvě brokové hlavně s hladkým

vývrtem jednu kulovou hlaveň) zůs-

tává dodnes jedinou zbraní tohoto

druhu, jaká kdy byla v Itálii vyráběna.

Na konci tisíciletí, nově pod vede-

ním Paola Zoliho, si společnost sta-

novila nový náročný cíl, jímž bylo

zahájení výroby pušek s hlavněmi

uspořádanými pod sebou, tedy koz-

lic. Nový projekt dostal název „Kla-

sická revoluce 4“, jelikož zahrnoval

čtyři druhy kozlic: skeetové, lovecké

s  hladkým vývrtem, rychlopalné a

kulobroky. Díky tomuto projektu se

společnosti podařilo prosadit své vý-

robky i v  nejvyšším tržním seg-

mentu, ve kterém jsou dnes trvale

umístěny. Všechny čtyři uvedené

druhy pušek se vyznačují technic-

kými charakteristikami, díky kterým

patří mezi palné zbraně nejvyšší

kvalitativní třídy, které jsou vyráběny

v omezených množstvích.

Na začátku nového tisíciletí prošly vý-

robní postupy a technologie drama-

tickými změnami a díky schopnosti

držet krok s tímto nepřetržitým vývo-

jem může dnes společnost Zoli využí-

vat kompletní výrobní linku, kterou

má pod svojí plnou kontrolou, a to od

plánování výroby, přes konstrukci

a vývoj až po odbyt výrobků.

V nedávné době se společnosti po-

dařilo dosáhnout řady ohromujících

úspěchů v mnoha sportovních stře-

leckých disciplínách, včetně vítězství

na národních i mezinárodních

mistrovstvích, což je jednoznačným

dokladem mimořádné kvality i skvě-

lých balistických a dynamických

vlastností zbraní značky Zoli. V ná-

vaznosti na tato triumfální vítězství

společnost Zoli úspěšně vybudovala

vlastní zakázkovou dílnu, jejímž pro-

střednictvím dokáže uspokojit i ty nej-

náročnější požadavky.

Neutuchající přízeň, kterou značce

Zoli po řadu let projevují její věrní zá-

kazníci, je nejlepším potvrzením

správnosti cesty, kterou se společ-

nost vydala a která zajišťuje její trva-

lou přítomnost na trzích celého světa.

Díky úctě k tradicím rodinného pod-

niku, který je dnes uveden již třetí ge-

nerací vlastníků, se daří trvale

spojovat technické inovace s řemesl-

ným citem a vztahem k vyráběným

produktům.

Právě díky této své bohaté historii se

společnost Zoli i v dnešní době hrdě

řadí k několika málo podnikům, které

dokáží nabízet širokou řadu prestiž-

ních výrobků vyvíjených, konstruova-

ných i vyráběných ve vlastní továrně.
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„Klasická revoluce“ je název vyzývavého,

pečlivě připraveného a nekompromisního

projektu, pro jehož realizaci se společnost

ZOLI před několika lety rozhodla. V této části

se budete moci seznámit s nejdůležitějšími

technickými prvky všech brokových kozlic

značky ZOLI, díky nimž se tento projekt stal

mimořádně úspěšným. Prostřednictvím této

vlastní „klasické revoluce“ posílila společnost

ZOLI své celosvětové postavení a zastoupení

v nejvyšším tržním segmentu a současně zís-

kala věhlasnou pověst na všech mezinárod-

ních trzích.
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Všechny zbraně značky Zoli jsou vybaveny ručně

vyjímatelným uzamčeným závěrovým systémem,

který je výsledkem vlastního vývoje. Ústrojí, která

jsou montována kvalifikovanými puškaři, jsou přede-

pínána silnými vinutými pružinami. Všechny kritické

součásti spoušťového mechanismu pušek řady

Z-Gun jsou opatřeny povrchovou úpravou za použití

dusičnanu titaničitého a hlavní vinuté pružiny jsou

opatřeny povlakem ze samomazného materiálu,

který poskytuje maximální odolnost proti korozi

i opotřebení. Kladívka, napínače i zámkové desky

jsou obráběny na přesných CNC strojích, kaleny

a broušeny. Zámkové desky jsou snadno seřiditelné

v celém délkovém rozsahu.
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Pájení hlavňových
svazků

Kované součásti

Bicí ústrojí

Společnost Zoli byla prv-

ním světovým výrobcem,

který vyvinul průmyslově

využitelný postup pájení

hlavňových svazků brokových i

kulových střelných zbraní za použití

stříbrné pájky. Tento technologický postup

zaručuje maximálně přesné a trvanlivé spojení

hlavní ve srovnání s tradičnějším přístupem, který

spočívá v použití slitin na bázi cínu. Další výhodu

pak představuje získání stejnorodějšího montážního

celku, který umožňuje dosažení výrazného snížení

mikrovibrací, a tím i omezení zpětného rázu při

střelbě a možnost přesného stanovení bodu zásahu.

Kromě toho lze používat vysoce odolné chemické

modření, které zajišťuje zachování původního

vzhledu zbraně po mnoho let. V dnešní době se již

vyrábějí všechny hlavně zbraní Zoli za použití tohoto

exkluzivního postupu.

Lůžko, zámkové desky a monoblok tvoří základ

pušky. Všechny tyto součásti se vyrábějí za po-

užití kované slitinové oceli. Nejnovější a nejdůle-

žitější inovaci mezi těmito součástmi pak

představuje nový, celistvý lůžkový závěr. Vzhledem

k  tomu, že mechanismus zahrnující zámkové

desky je zcela nezávislý na lůžkovém závěru,

není vystavován účinkům pnutí namáhání,

které by mohly nepříznivě ovlivňovat seřízení

spoušťového mechanismu. Vysoká přesnost

seřízení je proto zaručena i při dlouhodobém používání v ná-

ročných podmínkách. Oddělitelný spoušťový mechanismus navíc

usnadňuje údržbu zbraně. Každý jednotlivý obrobený díl je mimořádně

pečlivě kontrolován se zaměřením na přesnost rozměru.

Bicí ústrojí určené pro zbraně značky Zoli bylo zkonstruováno

podle nejpřísnějších bezpečnostních standardů, které mohou

současné technologie poskytnout. Zápalník je veden speci-

álně vyrobeným pouzdrem, které zajišťuje jeho dokonalou

funkci. Toto vodicí pouzdro je navíc opatřeno odvětrávacími otvory, které

umožňují unikání jakéhokoli plynu vzniklého při náhodném proražení

roznětky, aniž by přitom hrozilo nebezpečí

poškození zbraně nebo zra-

nění jejího uživatele.
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Hlavně
Společnost Zoli vyrábí střelné zbraně již déle než 70 roků, přičemž i hlavně

těchto zbraní pocházejí z vlastní výroby, která byla zahájena před 55 roky.

Balistické vlastnosti našich hlavní se staly legendárními a představují před-

mět závisti ostatních výrobců brokovnic. Naše rozsáhlé zkušenosti byly

vždy účinně doplňovány nepřetržitým výzkumem. Právě tato kombinace

nám umožňuje dosahovat těchto nedostižných balistických vlastností při

současném snížení zpětného rázu. Výsledky mnohaletých intenzivních ba-

listických a materiálových zkoušek nám umožňují konstruovat zbraně s vy-

nikajícím poměrem mezi vysokou energií výstřelu a měkkým zpětným

rázem. Tyto charakteristiky jsou dosažitelné pouze při použití vlastních

hlavní značky Zoli. Námi vyráběné hlavně za všech okolností úspěšně ob-

stojí ve srovnání s jakýmikoli jinými.

Závěrový systém
Všechny pušky jsou vybaveny obzvláště robustním závěrovým systémem. Tento systém

sestává z děleného závěrového čepu, který je přesně slícován se závěrovými úchyty

v monobloku hlavňového svazku. Vystředěná poloha závěrového systému

vzhledem k ose monobloku zajišťuje maximální tuhost. Taková konstrukce

samozřejmě vyžaduje použití postupů elektrojiskrového obrábění (EDM),

které umožňují dosahování mimořádně úzkých tolerančních rozsahů. Při

střelbě je umožněno dlouhodobé zachování polohy spojovacího kloubu mezi

hlavňovým svazkem a lůžkem, a to díky skutečnosti, že osa čepu je umístěna

v dolní části samotného hlavňového svazku, konkrétně v oblasti dolního úchytu,

do kterého zapadá příslušná část tělesa lůžka.

Systém BHB
Systém BHB, který byl

vyvinut společností Zoli a

který zajišťuje rovnováhu

mezi hmotnostmi hlavně a ruko-

jeti pažby, je prvním skutečně dyna-

mickým seřizovacím systémem, který je

určen speciálně pro brokovnice. Funkce to-

hoto systému Zoli BHB spočívá v použití urči-

tého počtu závaží, jejichž prostřednictvím je

brokovnice vyvažována tak, aby bylo umož-

něno

dosažení její opti-

mální dynamické kontroly

v požadovaném rovnovážném

bodě. Tentýž rovnovážný bod bro-

kovnice totiž může mít rozdílné dynamické

vlastnosti. Konkrétní dynamická nastavení mají

rozdílný vliv na výkon střelce, což znamená,

že je-li použito správné nastavení, lze získat

lepší kontrolu nad střelbou! Ideální dynamické

v y v á ž e n í

brokovnice

se tedy

bude lišit v  závislosti

na individuálních charakteristi-

kách střelce, při- čemž při volbě

nastavení tohoto vyvážení se berou v úvahu

proměnné veličiny, jakými jsou výška, hmot-

nost, síla, zdatnost a individuální mechanické

poměry.
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ZAKÁZKOVÁ DÍLNA
Naše společnost Antonio Zoli vyrábí sportovní střelné
zbraně od roku 1945. Jelikož se snažíme neustále
zdokonalovat své výrobky, nikdy nepolevujeme v po-
kračujícím výzkumu a vývoji, přičemž věříme, že ino-
vace a tradice mohou, nebo spíše musí existovat ve
vzájemné shodě.

Naše výrobky jsou vysoce technicky vyspělé, přesto
však vždy respektují všechny nejdůležitější zásady
platné při výrobě střelných zbraní. Znamená to, že
naše výrobky jsou revoluční z  mechanického hle-
diska, avšak klasické z hlediska vzhledu a designu.
Jejich konstrukce je založena na zbrojařských zása-
dách, které v minulosti umožnily vznik mimořádných
zbraní považovaných za skutečná mistrovská díla.
Tyto zbraně byly vyráběny pouze vysoce kvalifikova-
nými řemeslníky, pro potěchu velmi malého počtu ma-
jitelů.

Od roku 1980 jsou ve vlastní zakázkové dílně společ-
nosti Zoli vyráběny sportovní střelné zbraně, které je
možno považovat za umělecká díla. Střelné zbraně,
které společnost Zoli vyrábí na zakázku, jsou ře-
meslně zhotovovány podle požadavků nejnáročněj-
ších lovců a střelců. Tato řada našich mistrovských
výtvorů je zaměřena na uživatele s nejvytříbenějším
vkusem. To vše je umožněno kombinací nejmoderněj-
ších technologií a propracovaných detailů, která je
typická pro tradiční výrobu střelných zbraní v  nej-
výstižnějším smyslu slova.
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BRIAN DEADMAN
Australian Fitasc Sporting Championship 2017

CHRIS BROWN
Australian English Sporting Championship 2017

BECKY MCKENZIE
English Open Fitasc Sporting Ladies Championship 2017

BEN LLEWELLIN
British Olympic Skeet Championship 2017

ASHLEY HAFLEY
World Fitasc Sporting Championship 2013

CHRISTIAN PEDERSEN
Danish Compak Sporting Championship 2017-2016-2015-2014

MARINE DIVARET
French Championship Fitasc Sporting Ladies 2017

French Championship Compak Sporting Ladies 2017

DIDIER DAL BARCO
Compak Sporting French Championship Scratch 2016 

MAURIZIO MAGAZZINI
Italian Olympic Trap Championship 2016

PHILIPPE MARTY 
Compak Sporting French Championship 1st category 2016

MEHDI AGEZ
Universal Trench Frenc Championship 1st category 2016

WILLIAM WALTON
USA National Sporting Clay Championship 2015

MARTIN FELBERMAIR
Austrian Sporting Championship junior 2016

SHARON RUSSEL NIVEN 
Scottish Double Trap Ladies Champion 2016

THOMAS ARMSTRONG  
World DTL championship with Australian Team 2016

DIDIER DAL BARCO
Fitasc Sporting French Championship 1st Category 2016 

SHAWN KEMETER 
World English Sporting Championship JNR prelim event

 CHRISTINA LOUDENSLAGER 
 Michigan State Sporting Clays Championsip Ladies 2016

PAULINE BROUSSIER
Fitasc Sporting Championship Ladies Junior 2016

JACQUI DURHAM  
Australian National Skeet Championship

MAURO ZERBINI
Beretta Marathon Olympic Trap 2016

DANNY WEBB
NSCA US Championship 28ga 2016

LAURENT LSSERA
Double Trap French Championship 2016

FRANK DURBESSON
Olympic Skeet French Championship 2nd category 2016

BEN LLEWELLIN
ISSF World Cup Final Olympic Skeet 2017

STUART CLARKE
Fitasc Sporting World Championship 2017

SHARON RUSSEL NIVEN 
Olympic Trap CSF Games 2016

SHAWN KEMETER 
World English Sporting Championship Junior Sportrap 2016

TOMMY BROCH 
Hunting Trap Danish Championship 2016

BEN LLEWELLIN
ISSF Olympic Skeet World Cup in Cyprus 2016

DENISE EYRE
Compak Sporting French Championship Ladies 2016

FRANK DESPRES 
Fitasc Sporting French Championship  1st category 2016

DYLAN CHAURAY
Olympic Skeet Frenc Championship Junior 2016

BOB DAVIS
Fitasc Sporting World Championship 2013

JANA BECKMANN 
ISSF World Cup Final Olympic Trap 2013

PAULINE BROUSSIER
Compak Sporting European Championship Ladies 2017

AMADINE FORT
Universal Trench French Championship Ladies 2016

BECKY MCKENZIE
Essex master Ladies 2017

BECKY MCKENZIE
Fitasc Sporting World Championship 2013

ROSS NESKORA
World Sporting Fitasc Championship  2013

CHRISTIAN PEDERSEN
European Comapk Sporting  Championship  2013

AMADINE FORT
Universal Trench French Championship Ladies 2016

Přehled sportovních střelců, kteří se zbraněmi značky Zoli získali zlaté, stříbrné a bronzové medaile
na mezinárodních soutěžích.
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PROVEDENÍ HORNÍCH LIŠT A JEDNOTLIVÉ VERZE
ZBRANÍ ŘADY Z-GUN

Verze Flat rib (nízká horní lišta) se dodávají se zkosenou horní lištou nebo rovnoběžnou horní lištou, která má v celém délkovém
rozsahu mřížkovou strukturu, což je v plném souladu s klasickou tradicí. Díky možnosti volby mezi několika délkami hlavně a pro-
vedeními pažby je tato verze schopna uspokojit jakýkoli konkrétní požadavek. Hlavně, které jsou uspořádány v hlavňovém svazku
pájeném výhradně za použití stříbrné pájky, poskytují měkčí, plynulejší zpětný ráz, a to i navzdory extrémnímu balistickému výkonu.
Postup, který při výrobě těchto hlavní používáme, je výsledkem více než 50 roků shromažďování zkušeností v našich vlastních
výrobních provozech. Hlavně se dodávají s vyměnitelnými prodlouženými zahrdleními, přičemž na přání je k dispozici také pro-
vedení s pevnými zahrdleními. Pažby jsou vyráběny z výběrového tureckého ořechového dřeva, které má jemnou kresbu a které
je při zpracování leštěno za použití oleje. Verze s nízkou horní lištou jsou k dispozici s rážemi 12, 20, 28 a 0,410. K dispozici je
rovněž verze s ráží 20ga, která se dodává s přídavnou sadou hlavní s ráží 28ga nebo 0,410.
Běžně dostupné délky hlavní 71 – 75 – 78 – 81 cm (na přání 86 cm)

FR
Flat rib

Verze Mid rib (střední horní lišta) je rozpoznatelná díky své pevné, zkosené horní liště o střední výšce: jedná se o malý, avšak
velmi důležitý detail, který přispívá k pohodlnější poloze šíje při střelbě. Na přání jsou k dispozici také přídavné výměnné sady
hlavní. Závěrové lůžko může být opatřeno dlouhodobě odolnou antikorozní povrchovou úpravou stříbřením nebo modřením. Stan-
dardní pažba má nastavitelné osové přesazení a její designové provedení je dokonale přizpůsobeno výše uvedenému vzhledovému
provedení horní lišty. Vyrábí se z výběrového tureckého ořechového dřeva, které má jemnou kresbu a které je při zpracování leš-
těno za použití oleje. K dispozici je pouze verze Z-Sport MR s ráží 12.

Běžně dostupné délky hlavní 75 – 78 – 81 cm

MR
Mid rib

Verze High rib (vysoká horní lišta) byla ve všech ohledech navržena tak, aby umožňovala dosažení nejvyšší úrovně výkonu při sportovní střelbě na terč. Střelec
má bezprostřední pocit, že tuto zbraň odjakživa dobře zná. Model HR přirozeným způsobem navádí vaše oči na terč a poskytuje dokonalý výhled, což se projevuje
významným snížením nepohodlí při střelbě, a tedy i namáhání šíje a ramena. Sníženého vnímání zpětného rázu je dosaženo použitím nízkého profilu závěrového
lůžka společně se zámkovým ústrojím typu Boss, jehož prostřednictvím je středová osa zbraně přesunuta do vyšší polohy. Verze HR je vybavena novou nastavi-
telnou zkosenou nebo rovnoběžnou horní lištou o výšce 11 mm nebo 16 mm (rovnoběžnou horní lištou pouze v kombinaci s hlavní o délce 75 cm), která díky jed-
noduché podložce umožňuje seřizování spočívající ve změně bodu zásahu z 50/50 na 70/30. Přesné dynamické vyvážení hlavňového svazku, který je vyroben
za použití postupu pájení pomocí stříbrné pájky, představuje, v kombinaci s tovární zárukou nastaveného bodu zásahu, klíčový prvek úspěchu značky Zoli. Tyto
vlastnosti umožňují střelbu s nízkým zpětným rázem, která vyžaduje minimální fyzické úsilí a způsobuje nižší namáhání očí. Standardní pažbou je pažba typu
Monte Carlo s přesazenou osou, která poskytuje ideální sklon a mírně zaoblenou hlavici v kombinaci s pistolovou rukojetí opatřenou reliéfem: jedná se o komfortní
pažbu, která umožňuje ideální využití předností poskytovaných vysokou horní lištou.
Běžně dostupné délky hlavní 75 –81 cm

HR
High rib

Model Z-Trap US představuje verzi, která je určena k nácviku střelby na pohyblivý terč. Aniž by jakkoli ustoupila od jedinečnosti svých hlavní, které jsou známy
tím, že poskytují mimořádný balistický výkon, navrhla společnost Zoli hlavně určené pro sportovní střelbu na pohyblivý terč, které opatřila horní lištou poskytující
prakticky nekonečný počet možností seřízení při přizpůsobování ideálního bodu zásahu požadavkům střelce. Na rozdíl od kteréhokoli dalšího výrobku nabízeného
na trhu lze u verze Z-Trap US provádět seřizování horní lišty jak v rovnoběžné poloze, tedy v různých výškových úrovních, tak i úhlově, tedy s různými stupni
sklonu. Tato seřízení jsou umožněna díky skutečnosti, že horní lišta není – na rozdíl od všech ostatních výrobků, které jsou na trhu v současnosti k dispozici – uko-
tvena v pevném bodě. Jedná se o velmi důmyslné technické řešení poskytující, mezi jinými přednostmi, možnost využití systému, který pohlcuje zpětný ráz a který
je vestavěn do samotné horní lišty. Střelba se zbraní Z-Trap US představuje jedinečný zážitek. Kromě nejvyšší balistické kvality totiž střelec bezprostředně vnímá
i zvýšenou ergonomii a komfort, čímž se snižuje na naprosté minimum úroveň napětí vznikajícího v okamžiku výstřelu. Výsledkem je jak větší potěšení ze střelby,
tak i lepší dosažený výsledek. Pažba typu Monte Carlo má ideální sklon a mírně zaoblenou hlavici v kombinaci s opěrou pro dlaň pravé nebo levé ruky. Díky tomu
je tato pažba nejrozsáhleji přizpůsobitelná ve srovnání s pažbami všech pušek s vysokou horní lištou, přesto však zůstává standardní pažbou.
Běžně dostupná délka hlavně 86 cm

TRAPUS
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Běžně dostupné délky hlavní 71 - 75 - 78 - 81cm. (86cm op琀onal) // 28”- 29,5”- 31” - 32” (34" op琀onal)

Běžně dostupné délky hlavní 75 - 78 - 81cm. // 29,5”- 31” - 32”

Běžně dostupné délky hlavní 75 - 81cm. // 29,5”- 32”

Běžně dostupné délky hlavní 86cm.  34”

25
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Ben Llewellin

Olympic Skeet UK shooter
Three times British Champion
World Cup silver medal
World Record holder

26

Britský olympijský reprezentant ve střelbě na pohyblivý terč
Trojnásobný vítěz britského mistrovství
Držitel stříbrné medaile z mistrovství světa
Držitel světového rekordu
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Model Z-Sport je verze, která je určena výhradně

pro sportovní střelbu. Rytina je čistá a střídmá, ob-

klopená ozdobným okrajem. Logo Z-Gun je v re-

liéfu umístěno na matné horní straně neodrážející

světlo, a to jak na bočních stranách závěrového

lůžka, tak i na zadní straně.

Hlavně modelu Z-Sport jsou vybaveny zkosenou

horní lištou, která má v celém délkovém rozsahu

mřížkovou strukturu, což je v plném souladu s kla-

sickou tradicí. Díky možnosti volby mezi několika

délkami hlavní a uspořádáními pažby je verze

Z-Sport schopna uspokojit jakýkoli konkrétní poža-

davek. Na přání jsou k dispozici také přídavné vý-

měnné hlavňové svazky, jakož i volitelná, dlouho-

době odolná antikorozní povrchová úprava lůžka

stříbřením nebo modřením. Pažby se vyrábějí z vý-

běrového tureckého ořechového dřeva, které má

jemnou kresbu a které je při zpracování leštěno za

použití oleje.

Model Z-Sport je k dispozici v provedeních s rá-

žemi 12 nebo 20. Provedení s ráží 20 lze na přání

dodávat s  přídavnými výměnnými hlavňovými

svazky umožňujícími přechod na ráže 28ga a

0,410.
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Z-SPORT
NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL

Nepřekonatelné
pájení

stříbrem

Vysoký
balistický

výkon

Zápalníky
z korozivzdorné

oceli

Kované
monolitické

závěrové lůžko

Zámkové
ústrojí

v provedení
Boss

Oddělitelný
spoušťový

mechanismus

29

Katalog Zoli česky.qxp_Sestava 1  25.07.18  11:30  Stránka 29



Katalog Zoli česky.qxp_Sestava 1  25.07.18  11:30  Stránka 30



Z-SPORT

Z-SPORT HR

Z-SPORT TRAP US

Z-SPORT MR

Z-SPORT FR

31

LIŠTY: FR // MR // HR // TRAP US
ZÁVĚROVÉ LŮŽKO: STŘÍBRNÉ // ČERNÉ // BAREVNĚ CEMENTOVANÉ
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Ross Straker

UK Sporting Shooter

32

Britský sportovní střelec
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Model Z-Extra HR byl vyvinut s cílem umožnit do-

sahování nejvyšší úrovně výkonu při sportovní

střelbě na terč. Střelec bezprostředně získává

velmi výrazně pociťovaný dojem, že tuto zbraň od-

jakživa dobře zná. Zbraň vybavená horní lištou

v provedení HR přirozeným způsobem navádí vaše

oči na terč a poskytuje dokonalý výhled, což se

projevuje významným snížením nepohodlí při

střelbě, a tedy i namáhání šíje a ramena. Model

Z-Extra HR je vybaven nastavitelnou zkosenou

horní lištou o výšce 11 mm, která díky jednoduché

podložce umožňuje seřizování spočívající ve

změně bodu zásahu z 50/50 na 70/30.

Standardní pažbou je pažba typu Monte Carlo

s přesazenou osou, která poskytuje ideální sklon a

mírně zaoblenou hlavici v kombinaci s pistolovou

rukojetí opatřenou reliéfem: jedná se o komfortní

pažbu, která umožňuje ideální využití předností po-

skytovaných vysokou horní lištou. Za svoji úspěš-

nost vděčí modely Zoli HR zejména dokonalé

souhře mezi sestavou hlaveň / pažba a střelcem.

Model Z-Extra je opatřeny rytinou anglického stylu

v kombinaci s drobným spirálovým vzorem.

Logo Z-Gun, které je provedeno jako zlatá intarzie

na obou bočních stranách závěrového lůžka a na

zadní straně, příjemně vyniká na starožitném stří-

brném základním povrchu. Tato povrchová úprava

zajišťuje, v  kombinaci s  trvanlivými ochrannými

prvky, vysoký stupeň odolnosti proti korozi.
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Z-EXTRA
TIMELESS ELEGANCE WITH  

DYNAMIC COMFORT
NADČASOVÁ ELEGANCE V KOMBINACI S DYNAMICKÝM KOMFORTEM

Nepřekonatelné
pájení

stříbrem

Vysoký
balistický

výkon

Zápalníky
z korozivzdorné

oceli

Kované
monolitické

závěrové lůžko

Zámkové
ústrojí

v provedení
Boss

Oddělitelný
spoušťový

mechanismus
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Z-EXTRA

Z-EXTRA HR

Z-EXTRA TRAP US

Z-EXTRA MR

Z-EXTRA FR

37

LIŠTY: FR // MR // HR // TRAP US
ZÁVĚROVÉ LŮŽKO: STŘÍBRNÉ // ČERNÉ // BAREVNĚ CEMENTOVANÉ
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Společnost Zoli se po dva roky věnovala vývoji

zcela nové dámské brokovnice. Výsledkem tohoto

vývoje je napjatě očekávaný model Z-Bella. Tato

puška, která je navržena podle speciálních poža-

davků ženské postavy, je navíc pečlivě zkrášlena

nepřehlédnutelnými krystaly Swarovski.

Přitažlivého vzhledu modelu Z-Bella však není do-

saženo na úkor technického rázu výrobku, který je

určen v první řadě pro sportovní střelbu.

Všechny rozměry pažby byly speciálně přizpůso-

beny, aby plně vyhovovaly specifickým anatomic-

kým potřebám ženské postavy. Tato přizpůsobení

zahrnují tvar pistolové rukojeti, rozměr lomení,

vzdálenost mezi spouští a botkou, sklon a odsa-

zení, přičemž každá jednotlivá pažba je vybavena

nastavitelnou hlavicí pro zvýšení přesnosti a obrat-

nosti při manipulaci.

Model Z-Bella se dodává s nízkou zkosenou horní

lištou a s možností volby mezi délkami hlavně 28,

30 nebo 31 palců, která je doplněna výběrem mezi

pěti vyměnitelnými přesně lícujícími zahrdleními

nebo prodlouženými zahrdleními o velikosti ¾

palce. Na přání je model Z-Bella k dispozici také

se středně vysokou horní lištou nebo s výškově na-

stavitelnou horní lištou, která se dodává v kombi-

naci s hlavní o délce 30 palců.

Model Z-Bella je nabízen buď se stříbrným, nebo

s černým závěrovým lůžkem, lůžkem honosícím se

rytinou, která obsahuje spirálovité prvky a která je

vkusně doplněna zkrášlujícími krystaly Swarovski.

Model Z-Bella se dodává v provedení vybaveném

vyvažovacím zařízením BHB, které je zabudováno

v pistolové rukojeti a které tvoří dynamické korekční

ústrojí sloužící k přesnému dolaďování jak vyvá-

žení, tak i dynamických vlastností souvisejících

s rozkyvem brokovnice. Okolo ústrojí BHB vsaze-

ného v rukojeti pažby jsou opět rozmístěny krystaly

Swarovski, které obklopují ikonický emblém

Z představující symbol prestižní řady zbraní Z-Gun

vyráběných společností Zoli.

Stejně jako kterýkoli jiný výrobek řady Z-Gun je

i model Z-Bella vybaven zámkovým čepem v pro-

vedení Boss, monolitickým závěrovým lůžkem,

hlavňovým svazkem vyrobeným za použití postupu

pájení stříbrem, vyjímatelným spoušťovým mecha-

nismem se součástmi opatřenými titanovým povla-

kem, samomaznými pružinami a zapouzdřenými

zápalníky.
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Z-BELLA
DESIGNED FOR HERNAVRŽENA PRO DÁMY
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Z-BELLA

RIBS: FR // MR // HR
ACTION: SILVER // BLACK

Z-BELLA FR - SILVER

Z-BELLA FR - BLACK

43

LIŠTY: FR // MR // HR
ZÁVĚROVÉ LŮŽKO: STŘÍBRNÉ // ČERNÉ

FR ve stříbrném provedení

FR v černém provedení
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Diego Duarte

Olimpic Skeet and Sporting Shooter
Professional Coach
World cup winner
Olympic Games attendance at 
Athens 2004 and Bejing 2008

44

Olympijský sportovní střelec na skeetu
Profesionální trenér
Vítěz světového poháru
Účastník olympijských her v Aténách v roce 2004
a v Pekingu v roce 2008

Katalog Zoli česky.qxp_Sestava 1  25.07.18  11:31  Stránka 44



G
o

 b
e

y
o

n
d

 y
o

u
r 

li
m

it
s

45

P
ře

kr
o

čt
e 

sv
é 

lim
it

y

Katalog Zoli česky.qxp_Sestava 1  25.07.18  11:31  Stránka 45



STŘÍBRNÁ STŘÍBRNÁ / ČERNÁ ČERNÁ / STŘÍBRNÁ ČERNÁ

STŘÍBRNÁ / WOLFRAMOVÁ ČERNÁ / WOLFRAMOVÁ BAREVNĚ CEMENTOVANÁ

Model XL-EVO má obtížný úkol, který spočívá v do-

plnění rozsáhlé a již téměř ucelené řady Z-GUN,

která je určena pro sportovní střelbu. Je to cíl, který

můžeme pokládat za dosažený, vezmeme-li

v úvahu skutečnost, že model XL-EVO nejen nese

všechny základní aspekty, které jsou pro uvedenou

řadu charakteristické a které jí přinesly úspěch,

nýbrž tyto aspekty také dále rozvíjí a rozšiřuje.

Právě z tohoto důvodu představuje model XL-EVO

pušku určenou pro zdatné a zkušené střelce vyža-

dující profesionální zbraň, kterou je současně

možno přizpůsobit potřebám uživatele. Skutečně

jedinečný model na současném trhu.

Na rozdíl od zbývajících představitelů řady je

model XL-EVO vybaven zvětšeným závěrovým lůž-

kem, jehož konstrukce umožňuje nastavování jeho

proměnné hmotnosti. To je velmi zajímavý aspekt,

vezme-li se v úvahu skutečnost, že střelec může

tuto jednoduchou úpravu provádět vlastními silami.

Dvě boční zámkové desky je totiž možno vyměňo-

vat za jiné, které mají odlišnou hmotnost. Tato ino-

vace dokonale vyjadřuje koncepci „mezi rukama“,

která byla zavedena společností Zoli a která umož-

ňuje ovlivňování nejen polohy těžiště zbraně, nýbrž

také zasahování do jejího dynamického vyvážení,

aniž by je přitom nežádoucím způsobem přetvá-

řela.

Při střelbě na profesionální úrovni je naprosto ne-

zbytné mít takovou zbraň, kterou je možno doko-

nale odladit. Model XL-EVO byl navržen tak, aby

tento požadavek dokonale splňoval. Je toho dosa-

ženo díky proměnné hmotnosti závěrového lůžka

„VGC“, dynamickému vyvažovacímu ústrojí „BHB“

a pažbě se seřiditelnou hlavicí.

Model XL-EVO je navíc vybaven monolitickým zá-

věrovým lůžkem, oddělitelným spoušťovým ústro-

jím s  titanovými součástmi, samomaznými

pružinami, zápalníky z korozivzdorné oceli umístě-

nými ve vodicích pouzdrech, zámkovým ústrojím

v provedení Boss a hlavňovým svazkem vyrobe-

ným za použití postupu pájení stříbrem.

Model XL-EVO je k dispozici s ráží 12, s různými

délkami hlavní a se 4 typy horní lišty.
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JEDINÉ ZÁVĚROVÉ LŮŽKO NA SVĚTĚ,
KTERÉ JE VYBAVENO SYSTÉMEM

PROMĚNNÉHO VYVAŽOVÁNÍ
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XL-EVO LUX
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Z-XL EVO

XL-EVO HR

XL-EVO MR

XL-EVO FR

LIŠTY: FR // MR // HR
ZÁVĚROVÉ LŮŽKO: STŘÍBRNÉ // ČERNÉ // LUX // BAREVNĚ CEMENTOVANÉ

BOČNÍ ZÁMKOVÉ DESKY: STŘÍBRNÉ // ČERNÉ // WOLFRAMOVÉ // BAREVNĚ CEMENTOVANÉ // LUX
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Modely naší řady Z-Exclusive v sobě slučují vysoký

výkon s elegantním stylem a hodnotnou povrcho-

vou úpravou. Střelec získává bezprostřední pocit,

že tuto zbraň odjakživa dobře zná. 

Modely řady Z-Exclusive přirozeným způsobem

navádějí vaše oči na terč a poskytuje dokonalý vý-

hled, což se projevuje významným snížením nepo-

hodlí při střelbě, a tedy i namáhání šíje a ramena.

Řada Z-Exclusive se dodává s pažbami z výběro-

vého tureckého ořechového dřeva, které má jem-

nou kresbu a které je při zpracování leštěno za

použití oleje.

Řada Z-Exclusive je opatřena ozdobnými rytinami

s detailními spirálovými prvky. Trvanlivá ochranná

povrchová úprava zajišťuje vysoký stupeň odol-

nosti proti korozi.
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Z-EXCLUSIVE
KOMBINACE VÝKONU A VYBRANÉHO STYLU
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Z-EXCLUSIVE

Z-EXCLUSIVE

55

LIŠTY: FR // MR // HR
ZÁVĚROVÉ LŮŽKO: STŘÍBRNÉ
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Brad Kidd

USA Sporting shooter
US National Sporting Champion
World English Sporting and 
World Fitasc Sporting Vice Champion
Professional Coach

Sportovní střelec z USA
Vítěz národního mistrovství USA
Druhá místa na mezinárodním mistrovství
Anglie a na světovém mistrovství Fitasc
Profesionální trenér
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Model AMBASSADOR, který je vlajkovou lodí naší

řady Z, je opatřen vrcholnou, ručně provedenou

povrchovou úpravou. Řada Ambassador se vyzna-

čuje použitím závěrového lůžka, které je rovněž vy-

ráběno výhradně ručním způsobem, a skládané

pažby z tureckého ořechového dřeva nejvyšší kva-

lity. Řada Ambassador zahrnuje zbraně, které se

prolínají s výrobky zakázkové dílny. Všechny mo-

dely řady Ambassador se vyznačují ručně tvarova-

nými, polozaoblenými závěrovými lůžky a

skládanými pažbami z  prvotřídního tureckého

dřeva. Přesná povrchová úprava těchto pažeb,

včetně leštění za použití oleje, se rovněž provádí

výhradně ručním způsobem.

Námi navržené konfigurace jsou k dispozici ve ver-

zích určených pro lov i pro sportovní střelbu, a sice

pro střelbu na pohyblivý terč, střelbu na skeetu i

střelbu na letící terč, a opatřených následujícími

názvy: Ambassador EL -Ambassador Regent -Am-

bassador SL.
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Z-AMBASSADOR
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Z-AMBASSADOR REGENT

Z-AMBASSADOR SL

Z-AMBASSADOR EL

Z-AMBASSADOR
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LIŠTY: FR // MR // HR
ZÁVĚROVÉ LŮŽKO: STŘÍBRNÉ
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https://www.zoliantonio.com/shop
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PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY
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PODPORA

Seznamte se s naším kalendářem událostí
a zarezervujte si služby servisního oddělení společnosti Zoli
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List s technickými údaji 
 
Z-SPORT FR // Z-EXTRA FR // Z-EXCLUSIVE FR 

ZÁVĚROVÉ LŮŽKO Standardní uspořádání Provedení na přání / za příplatek 
Kované monolitické lůžko Stříbrné (černé k dispozici pouze u verze 

Z-SPORT) 
Barevně cementované 

Ráže 12-20-28-410  
Spoušťový mechanismus Oddělitelný, se součástmi opatřenými 

titanovým povlakem a samomaznými 
pružinami 

- 

Spoušťový systém Jednoduchá přepínatelná spoušť (verze 
Sporting) 
Nepřepínatelná spoušť (verze Trap) 

- 

Zámkový systém Zámkový čep v provedení Boss  
HLAVNĚ – ráže 12 
Délka 71 - 75 - 78 - 81 cm (28 - 29,5 - 31 - 32“) 86 cm // 34“ 
Horní lišta Zkosená 11-7 mm, k dispozici ve všech 

délkách 
Rovnoběžná 11-11 mm, pouze v délkách 71 
– 75 – 81 cm 

- 

Povrchová úprava horní lišty Laserová Ruční 
Boční lišta S odvětrávacími otvory Plné boční lišty – Bez bočních lišt – 

Vyvažovací systém BHB 
Pájení hlavní Technologie pájení pomocí stříbrné pájky - 
Zahrdlení Výměnná prodloužená zahrdlení Pevná zahrdlení 
HLAVNĚ – ráže 20, 28, 410 
Délka 75 – 81 cm (29,5 - 32“) - 
Horní lišta Zkosená 11-5 mm, rovnoběžná 11-11 mm - 
Boční lišta S odvětrávacími otvory Vyvažovací systém BHB 
Pájení hlavní Technologie pájení pomocí stříbrné pájky - 
Zahrdlení Výměnná lícovaná zahrdlení - 
PAŽBA (další informace naleznete na straně 66) 
Pažba s pevnou hlavicí, ráže 
12 

A, C, D Seřiditelná – A/r, D/r, G/r, MR – Zakázkový 
vyvažovací systém BHB – Levá verze 

Pažba s pevnou hlavicí, ráže 
20, 28, 410 

H Seřiditelná – H/r – Zakázkový vyvažovací 
systém BHB – Levá verze 

PŘEDPAŽBÍ 
Typ předpažbí, ráže 12 Zaoblené (standardně u verze Sporting) 

Rozšířené (standardně u verze Trap) 
Tvarové provedení Tulip – zakázkové 

Typ předpažbí, ráže 20, 28, 
410 

Zaoblené (standardně u verze Sporting) 
 

Tvarové provedení Tulip – zakázkové 

 
 
Z-SPORT MR // Z-EXTRA MR // Z-EXCLUSIVE MR 

ZÁVĚROVÉ LŮŽKO Standardní uspořádání Provedení na přání / za příplatek 
Kované monolitické lůžko Stříbrné (černé k dispozici pouze u verze 

Z-SPORT) 
Barevně cementované 

Ráže 12 - 
Spoušťový mechanismus Oddělitelný, se součástmi opatřenými 

titanovým povlakem a samomaznými 
pružinami 

- 

Spoušťový systém Jednoduchá přepínatelná spoušť (verze 
Sporting) 
Nepřepínatelná spoušť (verze Trap) 

- 

Zámkový systém Zámkový čep v provedení Boss  
HLAVNĚ – ráže 12 
Délka 75 - 78 - 81 cm (29,5 - 31 - 32“) - 
Horní lišta Zkosená 10-8 mm 

 
- 

Povrchová úprava horní lišty Laserová Ruční 
Boční lišta S odvětrávacími otvory Plné boční lišty – Vyvažovací systém BHB 
Pájení hlavní Technologie pájení pomocí stříbrné pájky - 
Zahrdlení Výměnná prodloužená zahrdlení - 
PAŽBA (další informace naleznete na straně 66) 
Seřiditelná pažba typu 
Monte Carlo s přesazenou 
osou 

MR Zakázková pažba s vyvažovacím systémem 
BHB – Levá verze 

PŘEDPAŽBÍ 
Typ předpažbí, ráže 12 Zaoblené (standardně u verze Sporting) 

Rozšířené (standardně u verze Trap) 
Tvarové provedení Tulip – zakázkové 

Souhrnné technické údaje
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Z-SPORT HR // Z-EXTRA HR // Z-EXCLUSIVE HR 

ZÁVĚROVÉ LŮŽKO Standardní uspořádání Provedení na přání / za příplatek 
Kované monolitické lůžko Stříbrné (černé k dispozici pouze u verze 

Z-SPORT) 
Barevně cementované 

Ráže 12 - 
Spoušťový mechanismus Oddělitelný, se součástmi opatřenými 

titanovým povlakem a samomaznými 
pružinami 

- 

Spoušťový systém Jednoduchá přepínatelná spoušť (verze 
Sporting) 
Nepřepínatelná spoušť (verze Trap) 

- 

Zámkový systém Zámkový čep v provedení Boss  
HLAVNĚ – ráže 12 
Délka 75 - 81 cm (29,5 - 32“) - 
Horní lišta Vysoká 11 mm – zkosená 10 - 8 mm 

Vysoká 11 mm – rovnoběžná 11 – 11 mm 
(pouze v kombinaci s hlavní 75 cm; 29,5“) 
Vysoká 16 mm – zkosená 10 – 8 mm 
Vysoká 16 mm – rovnoběžná 11 – 11 mm 
(pouze v kombinaci s hlavní 75 cm; 29,5“) 

- 

Povrchová úprava horní lišty Laserová Ruční 
Boční lišta S odvětrávacími otvory Plné boční lišty – Vyvažovací systém BHB 
Pájení hlavní Technologie pájení pomocí stříbrné pájky - 
Zahrdlení Výměnná prodloužená zahrdlení Pevná zahrdlení 
PAŽBA (další informace naleznete na straně 66) 
Seřiditelná pažba typu 
Monte Carlo s přesazenou 
osou, ráže 12 

HR11, HR16 Zakázková pažba s vyvažovacím systémem 
BHB – Levá verze 

PŘEDPAŽBÍ 
Typ předpažbí, ráže 12 Zaoblené (standardně u verze Sporting) 

Rozšířené (standardně u verze Trap) 
Tvarové provedení Tulip – zakázkové 

 
 
Z-BELLA 

ZÁVĚROVÉ LŮŽKO Standardní uspořádání Provedení na přání / za příplatek 
Kované monolitické lůžko Černé; stříbrné Barevně cementované 
Ráže 12 - 
Spoušťový mechanismus Oddělitelný, se součástmi opatřenými 

titanovým povlakem a samomaznými 
pružinami 

- 

Spoušťový systém Jednoduchá přepínatelná spoušť (verze 
Sporting) 
Nepřepínatelná spoušť (verze Trap) 

- 

Zámkový systém Zámkový čep v provedení Boss  
HLAVNĚ – ráže 12 
Délka 71 - 75 - 78 - 81 cm (28 - 29,5 - 31 - 32“) - 
Horní lišta Zkosená 11-7 mm, k dispozici ve všech 

délkách 
Rovnoběžná 11-11 mm, pouze v délkách 71 
- 75 - 81 

Vysoká horní lišta – Střední horní lišta pouze 
u dostupných verzí 

Povrchová úprava horní lišty Laserová Ruční povrchová úprava 
Boční lišta S odvětrávacími otvory Plné boční lišty – Vyvažovací systém BHB 
Pájení hlavní Technologie pájení pomocí stříbrné pájky - 
Zahrdlení Výměnná prodloužená zahrdlení - 
PAŽBA (další informace naleznete na straně 66) 
Seřiditelná pažba typu 
Monte Carlo Lady, ráže 12 

L/r Zakázková pažba s vyvažovacím systémem 
BHB – Levá verze 

PŘEDPAŽBÍ 
Typ předpažbí, ráže 12 Zaoblené (standardně u verze Sporting) 

Rozšířené (standardně u verze Trap) 
Tvarové provedení Tulip – zakázkové 
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Z-XL EVO 

ZÁVĚROVÉ LŮŽKO Standardní uspořádání Provedení na přání / za příplatek 
Kované monolitické lůžko Černé; stříbrné Barevně cementované – Luxusní rytina 
Boční zámkové desky Černé; stříbrné Barevně cementované – Wolfram – Luxusní 

rytina 
Ráže 12  
Spoušťový mechanismus Oddělitelný, se součástmi opatřenými 

titanovým povlakem a samomaznými 
pružinami 

- 

Spoušťový systém Jednoduchá přepínatelná spoušť (verze 
Sporting) 
Nepřepínatelná spoušť (verze Trap) 

- 

Zámkový systém Zámkový čep v provedení Boss  
HLAVNĚ – ráže 12 
Délka 71 - 75 - 78 - 81 cm (28 - 29,5 - 31 - 32“)  
Horní lišta Zkosená 11-7 mm, k dispozici ve všech 

délkách 
Rovnoběžná 11-11 mm, pouze v délkách 71 
- 75 - 81 
HR11 (viz list s technickými údaji HR) – 
HR16 (viz list s technickými údaji HR) – MR 
(viz list s technickými údaji MR) 

- 

Povrchová úprava horní lišty Laserová Ruční povrchová úprava 
Boční lišta S odvětrávacími otvory Plné boční lišty – Vyvažovací systém BHB 
Pájení hlavní Technologie pájení pomocí stříbrné pájky - 
Zahrdlení Výměnná prodloužená zahrdlení - 
PAŽBA (další informace naleznete na straně 66) 
Seřiditelná pažba typu 
Monte Carlo Lady, ráže 12 

A/r, D/r, G/r, HR11, HR16, MR v závislosti 
na zvolené verzi 

Zakázková pažba s vyvažovacím systémem 
BHB – Levá verze 

PŘEDPAŽBÍ 
Typ předpažbí, ráže 12 Zaoblené (standardně u verze Sporting) 

Rozšířené (standardně u verze Trap) 
Tvarové provedení Tulip – zakázkové 

 
 
 
Z-AMBASSADOR EL – REGENT - SL 

ZÁVĚROVÉ LŮŽKO Standardní uspořádání Provedení na přání / za příplatek 
Kované monolitické lůžko Černé; stříbrné Barevně cementované 
Ráže 12  
Spoušťový mechanismus Oddělitelný, se součástmi opatřenými 

titanovým povlakem a samomaznými 
pružinami 

- 

Spoušťový systém Jednoduchá přepínatelná spoušť (verze 
Sporting) 
Nepřepínatelná spoušť (verze Trap) 

- 

Zámkový systém Zámkový čep v provedení Boss  
HLAVNĚ – ráže 12 
Délka 71 - 75 - 78 - 81 cm (28 - 29,5 - 31 - 32“)  
Horní lišta Zkosená 11-7 mm, k dispozici ve všech 

délkách 
Rovnoběžná 11-11 mm, pouze v délkách 71 
- 75 - 81 
HR11 (viz list s technickými údaji HR) – 
HR16 (viz list s technickými údaji HR) – MR 
(viz list s technickými údaji MR) 

- 

Povrchová úprava horní lišty Ruční povrchová úprava - 
Boční lišta S odvětrávacími otvory Plné boční lišty – Vyvažovací systém BHB 
Pájení hlavní Technologie pájení pomocí stříbrné pájky - 
Zahrdlení Výměnná prodloužená zahrdlení - 
PAŽBA (další informace naleznete na straně 66) 
Pažba podle specifikací 
hlavně 

V závislosti na zvolené verzi Zakázková pažba s vyvažovacím systémem 
BHB – Levá verze 

PŘEDPAŽBÍ 
Typ předpažbí, ráže 12 Zaoblené (standardně u verze Sporting) 

Rozšířené (standardně u verze Trap) 
Tvarové provedení Tulip – zakázkové 
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Z-TRAP US 

ZÁVĚROVÉ LŮŽKO Standardní uspořádání Provedení na přání / za příplatek 
Kované monolitické lůžko Černé; stříbrné Barevně cementované – Luxusní rytina 
Boční zámkové desky Černé; stříbrné Barevně cementované – Wolfram – Luxusní 

rytina 
Ráže 12  
Spoušťový mechanismus Oddělitelný, se součástmi opatřenými 

titanovým povlakem a samomaznými 
pružinami 

- 

Spoušťový systém Přepínatelná spoušť 
Nepřepínatelná spoušť 

- 

Zámkový systém Zámkový čep v provedení Boss  
HLAVNĚ – ráže 12 
Délka 86 cm (34“) - 
Horní lišta Vysoká horní lišta 16 mm - 
Povrchová úprava horní lišty Laserová - 
Boční lišta S odvětrávacími otvory - 
Pájení hlavní Technologie pájení pomocí stříbrné pájky - 
Zahrdlení Výměnná prodloužená zahrdlení - 
PAŽBA (další informace naleznete na straně 66) 
Seřiditelná pažba typu 
Monte Carlo, HR16, ráže 12 

HR16 Zakázková pažba s vyvažovacím systémem 
BHB – Levá verze 

PŘEDPAŽBÍ 
Typ předpažbí, ráže 12 Rozšířené Zaoblené – Tvarové provedení Tulip – 

Zakázkové 
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STOCKS FOR FLAT RIB VERSIONS

A UK/US Spor琀ng  
Fixed drop stock 12

1.57” 2.17”
No

14.96” 15.27” 14.84” .12” .24”
Yes Yes

40mm 55mm 380mm 388mm 377mm 3mm 6mm

A/R UK/US Spor琀ng  
Adjustable stock 12

1.57” 2.17”
No

14.96” 15.27” 14.84” .12” .24”
Yes Yes

40mm 55mm 380mm 388 377 3mm 6mm

C Euro Spor琀ng  
Fixed drop stock 12

1.38” 2.05”
No

14,96” 15.27” 14.84” .12” .24”
Yes Yes

35mm 52mm 380mm 388 377 3mm 6mm

D Euro Olimpic trap  
Fixed drop stock 12

1.22” 1.61”
No

15.16” 15.35” 14.84” .12” .24”
Yes Yes

31mm 41mm 385mm 390 377 3mm 6mm

D/R Euro Olimpic trap  
Adj. drop stock 12

1.38” 1.89”
No

15.16” 15.35” 14.84” .12” .24”
Yes Yes

35mm 48mm 385mm 390mm 377mm 3mm 6mm

G/R Parallel Adj. drop 
Montecarlo stock 12

*1.69" *1.81" *2.28" 15" 15.35" 14.84" .12" .24"
Yes No

*43mm *46mm 58mm 381mm 390mm 377mm 3mm 6mm

L Parallel Adj. drop  
Montecarlo stock 12

1.44" *1.89" *2.56" 13.98" 14.17" 13.90" .14" .61"
Yes Yes

*36,5mm *48mm *65,5mm 355mm 360mm 353mm 3,5mm 15.5mm

STOCKS FOR HIGH RIB VERSIONS

HR11 O昀/Set Adj. Drop  
Montecarlo stock 12

1,06” 1.18” 1.73” 15” 15.35” 14.84” .12” .24”
Yes Yes

27mm 30mm 44mm 381mm 390mm 377mm 3mm 6mm

HR16 O昀/Set Adj. Drop  
Montecarlo stock 12

 0,98” 1.10” 2.20” 15” 15.35” 14.84” .12” .24”
Yes Yes

25mm 28mm 56mm 381mm 390mm 377mm 3mm 6mm

STOCKS FOR MID RIB AND FLAT RIB VERSIONS

MR O昀/Set Adj. Drop  
Montecarlo stock 12

1,37” 1.50” 2.05” 15” 15.35” 14.84” .12” .24”
Yes Yes

37mm 50mm 51mm 381mm 390mm 377mm 3mm 6mm

STOCKS FOR 20ga, 28ga and 410.

H UK/US Spor琀ng  
Fixed drop stock 20

1.57” 2.16” No 14.96” 15.27” 14.84” .16” .28”
Yes Yes

40mm 55mm Nomm 380mm 388mm 377mm 4mm 7mm

H/R UK/US Spor琀ng  
Adjustable stock 20

1.57” to 
1.18”

2.16” to 
1.77” No 14.96” 15.27” 14.84” .16” .28”

Yes Yes
40mm 55mm No 380mm 388mm 377mm 4mm 7mm

* Rozměry udávající výškové seřízení nastavitelné pažby jsou získány při zachování umístění hlavice v poloze zcela zasunuté do sedla v pažbě.. 
*   Uvedené rozměry jsou pouze orientační. Některé z nich se mohou lišit v maximálním tolerančním rozmezí činícím 3 mm. 

ALL ABOVE STOCK DIMENSIONS ARE OBTAINED 
STARTING FROM FLAT TOP RIB BARRELS

DROP AT COMB

DROP AT MONTECARLO DROP AT HEEL

LENGTH TO THE HEEL

LENGTH OF PULL

LENGTH TO THE TOE

CAST OF TOE

CAST OF HEEL

66

PAŽBY PRO VERZE S NÍZKOU HORNÍ LIŠTOU

PAŽBY PRO VERZE S VYSOKOU HORNÍ LIŠTOU

PAŽBY PRO VERZE SE STŘEDNÍ HORNÍ LIŠTOU A NÍZKOU HORNÍ LIŠTOU

PAŽBY PRO RÁŽE 20, 28 A 0,410

Výškový rozdíl
v oblasti hlavice

Výškový rozdíl
v oblasti patky

Výškový rozdíl
u pažby v provedení
Monte Carlo

Výškový rozdíl
v oblasti hlavice

Výškový rozdíl
v oblasti patky Všechny výše uvedené rozměry pažeb byly

získány měřením začínajícím od počáteční
úrovně určené nízkou horní lištou hlavně.

Vzdálenost mezi spouští a horní stranou botky

Vzdálenost mezi spouští a dolní stranou botkyVzdálenost mezí spouští a zadní plochou botky

SPECIFIKACE PAŽEB

Ano Ano

Ano Ano

Ano Ano
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Poznejte rozdíl, který představují zbraně značky Zoli
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zoliantonio.com
zoliusa.com

Zoli Antonio Srl 
Via Zanardelli, 39 25063 

Gardone VT (Brescia) Italy 
Tel. +39 030 8912161 - info@zoli.it

P.IVA 02546330982
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