
          
 

 
 

 
 

 

 
 

GRAND POWER T12, je samonabíjacia pištoľ kategórie „less lethal“ používajúca 
muníciu s gumenou strelou. Na prvý pohľad je identická s modelom P1 veľkosti 
kompakt kalibru 9 mm Luger. Označenie T v názve vychádza zo slova TRAUMATIC, 
čo v preklade znamená traumatický, nakoľko bolesť, ktorú spôsobí zásah takýmto 
projektilom je naozaj traumatická až paralyzujúca, pričom však na väčšie 
vzdialenosti nehrozí zranenie nezúčastnených osôb. Kaliber 10x28 zaručuje na 
krátku vzdialenosť vačší STOP efekt ako kaliber 9mm Luger s presnosťou až 5 cm na 
15 metrov. Hlaveň je s hladkým vývrtom a jej konštrukcia zabraňuje výstrelu 
ostrého streliva.  
 
Model T12  predstavuje obrovskú budúcnosť v osobnej ochrane osôb a majetku a 
takisto má veľký potenciál pri použití na potláčanie masových nepokojov a 
demonštrácií. Vhodné využitie pre letiskovú, železničnú, mestskú a obecnú políciu, 
väzenskú a justičnú stráž, zásahové jednotky a bezpečnostné služby  na zachovanie 
poriadku pri masových podujatiach.  
 
Gumová strela  dosahuje úsťovú rýchlosť až 500 m/s, čo je porovnateľné s ostrými 
kalibrami. Strela s priemerom 12 mm  a váhou 1,8 gramu je vyrobená zo špeciálne 
tvrdenej gumy. Rýchlosť strely značne klesá vplyvom odporu vzduchu a gravitácie, 
čím zaručuje minimálnu možnosť zranenia nezúčastnených osôb. Zásah spôsobuje 
paralyzujúcu bolesť, najčastejšie pomliaždeniny, odreniny a hematómy. V 
niektorých prípadoch, môže však spôsobiť aj zlomeniny, pri zásahoch do hlavy, 
krku  do vzdialenosti 7 m poranenia vnútorných orgánov s následkom smrti. 
 
Pištoľ používa systém BlowBack vyznačujúci sa  jednoduchosťou, spoľahlivosťou a 
odolnosťou voči prachu. Konštrukcia zbrane s minimálnym počtom dielov sa 
vyznačuje vysokou spoľahlivosťou, umožnujúcou jednoduchú údržbu aj v núdzových 
podmienkach. Možnosť zvolenia režimu Single-Action/Double-Action s ovládacími 
prvkami na oboch stranách pre ovládanie pravou aj ľavou rukou spolu s rámom Mk7 
zaručuje vysoký komfort  a ergonómiu streľby.  
Pištoľ sa dodáva v plastovom kufriku, ktorý obsahuje 2 zásobníky s kapacitou 16 
nábojov, čistiacu kefku, náhradnú mušku, imbusový kľúč pre nastavenie mieridiel, 
záručný list a návod na použitie v štyroch svetových jazykoch.  V prípade záujmu 
balenie obsahuje 4 vymeniteľné rukoväte rôznych veľkostí.  

 

 

 

Kaliber 10x28T Rubber 

Spúšťový mechanizmus  SA/DA 

Odpor spúšte 20~25 N / 35~40 N 

Kapacita zásobníku 15 (16) nábojov 

Materiál zásobníku Kov 

Celková dĺžka 187,5 mm 

Celková výška so zásobníkom 136 mm 

Šírka záveru / rámu  28 mm / 36 mm 

Dĺžka hlavne 104 mm 

Váha bez zásobníku 725 g 

Váha so zásobníkom 812 g 

Bezpečnostné prvky bezpečnostný ozub na kohúte 
blokovanie úderníka 
obojstranná manuálna poistka  
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