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Tanfoglio Stock III

Tanfoglio Stock III är en-
ligt tillverkaren uttryckli-
gen avsedd för IPSC Pro-
duction Division. Det bör 
inte avskräcka skyttar 
som inte är intresserade 
av dynamiskt skytte. 
Stock III har mångsidiga 
egenskaper som gör den 
fullständigt användbar 
i alla pistolskyttegrenar 
som utövas i Sverige.

Av en ren tillfällighet presenterar vi i årets 
tidning två handvapen som har ett gemen-
samt ursprung, men är väldigt annorlunda 
i sina användningsområden och uppbygg-
nad. Dessa pistoler exemplifierar olika rikt-
ningar i evolutionen av den i dag klassiska 
CZ 75. Brödernas Kouckys konstruktion 
var utan tvekan en milstolpe i utvecklingen 
av den semiautomatiska pistolen och har 

sedan 1970-talet kopierats av otaliga produ-
center runt om i världen.

Vissa av dem har nöjt sig med rak plank-
ning. Andra, som Tanfoglio och i ännu högre 
grad Sphinx, har vidareutvecklat den grund-
läggande konstruktionen. Några nya lös-
ningar som kommit fram har senare åter-
applicerats av den ursprunglige tillverkaren.

Med detta sagt måste vi påpeka att 
dagens Tanfogliopistoler är betydligt när-
mare besläktade med CZ 75 än med de 
senaste modellerna från Sphinx. Tanfoglio 
var en av de första CZ-plagiatorerna och 
redan från början inriktade man sig på 
modeller för olika grenar av sportskytte. 

Samtidigt var de starkt involverade i 
framtagningen och den inledande tillverk-
ningen av den israeliska tjänstepistolen Jeri-
cho, både i versioner med metall- och med 
polymerstomme. 

Återanvändning 
Tekniska lösningar som kommit fram under 
detta samarbete ser vi fortfarande hos pisto-
ler som Tanfoglio producerar idag och inte 
minst hos modellen Stock III. 

Alla vapen med metallstomme har i stora 
drag behållit exteriören från CZ. Samma 
nära utseendemässiga samstämmighet 
gäller inte pistoler med polymerstomme. 
Dessa modeller – som av naturliga skäl 

påminner mycket om Jericho - ingår inte i 
firmans sportprogram. 

Utvecklingen av Jericho influerade också 
uppbyggnaden av Tanfoglios CZ-avarter. 
Det var nämligen nödvändigt att konstruera 
om hanfjädern och hanfjäderstången. I poly-
merstommen fanns det helt enkelt inte plats 
för dessa delar på den ursprungliga platsen 
bakom magasinet. Fjädern och stången för-
kortades och sitter nu strax under chassiet 
för avtryckarstången. Den lösningen används 
numera hos samtliga Tanfoglios pistoler.

Som resultat blev det möjligt att göra 
greppet mer inbuktat under tumvecksskyd-
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Tanfoglio Stock III tas isär på samma sätt som CZ 75. 
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det, vilket gör att skytten griper vapnet när-
mare pipans kärnlinje – en klar ergonomisk 
fördel. 

Resten av mekanismen är i stor sett lika-
dan som hos CZ75, även om det kan finnas 
smärre dimensionella skillnader. Det finns 
också en single action variant av urverket 
hos vissa modeller. Stock III är dock en 
double action pistol. 

Packad med finesser
Utformningen av reglagen och avtrycka-
ren (med eller utan avtryckarstopp) beror 
på enskilda modellers användningsområde. 
Stock III har en för sportmodeller typisk 
dubbelsidig tumsäkring. Magasinsspärrens 
förlängda knapp kan för en vänsterhänt 
skytt lätt flyttas till andra sidan av stommen. 
I avtryckaren sitter en insexskruv för juste-
ring av avtryckarstoppet. 

Fram- och baksidan av greppet är nätsku-
ret. Vårt exemplar var en Stock III Spe-
cial som skiljer sig från standard Stock III 
genom en attraktiv nickelfinish. Special har 
också tunna grepplattor i svart aluminium. 

CZ och dess varianter urskiljer sig från 
andra pistoler genom manteln som löper 
invändigt i stommen, en idé som bröderna 
Koucky hämtade från Neuhausen P210. Den 

principen anses som en bidragande orsak till 
P210:ans legendariska träffsäkerhet. 

En vidare utveckling var att förlänga 
stommen så att den slutar jämns med man-
teln. Den lösningen säkrar att alla rekyle-
rande delar återgår till precis samma läge 
efter varje avfyrning. Jag tror att just Tanfog-
lios pistoler var bland de första CZ-kopiorna 
som utrustades med en stomme i fullängd. 
Ceska Zbrojovka släppte modeller med lång 
stomme (serien SP-01) betydligt senare. 

En del av Tanfoglios versioner tillverkas 
fortfarande med trekvarts stomme. Den 
långa versionen är reserverad för mer sofis-
tikerade sportmodeller, bland andra Stock 
III. Detta gör dessa pistoler tydligt fram-
tunga, vilket motverkar piplyft vid snabb 
eldgivning. 

Stommen hos Stock III har dessutom 
en underkäke i form av en picatinnys-
kena. Denna, hos ett målskyttevapen, föga 
användbara utsmyckning fungerar i detta 
fall som en extra balansvikt och ökar käns-
lan av framtunghet ännu mer.

Relativt tung
Stock III som oladdad väger 1200 gram är 
en relativt tung pistol. Dess vikt och balans 
gör att rekylen aldrig blir ett problem. Men 

den kan kännas en aning för tung för vissa 
skyttar när den hålls med utsträckt arm 
utan stödhand.

Som en utpräglad målskyttepistol har 
Stock III en rad andra finesser. Det dubbelra-
diga 14-skottsmagasinet har en tjock alumi-
niumbotten för att skydda det mot skador 
när det släpps till marken vid snabbyte. 
Magasinsbottnen är dessutom så utformad 
att den bildar en halvcentimeters förläng-
ning av greppet. Inloppet till magasinsbrun-
nen är fasat och utvidgat för att underlätta 
insättning av magasinet. 

Greppspår finns både baktill och framtill 
på manteln. Pipan är polygonräfflad. Jag har 
inte riktigt klart för mig orsaken till utform-
ningen av rekylfjäderstången som är sma-
lare i mitten än vid ändarna. Sådana rekyl-
fjäderstänger förekommer bara hos vissa 
Tanfoglios modeller.

Stock III är utrustad med ett högklas-
sigt mikrometersikte från LPA och ett väl 
proportionerat bladkorn. Riktmedlen är 
tack och lov helt svarta – inga onödiga vita 
prickar här inte.

 

Tanfoglio Stock III har en passiv säkring i form av 
ett slagstiftslås.

Urverket hos Tanfoglio Stock III 
1. Chassiet som rymmer avtryckarstången.
2. Denna detalj uppfyller två funktioner: Genom 
den spänner avtryckarlänken hanen vid double 
action avfyrning. Som sekundär funktion viks 
den lilla spaken neråt när avtryckaren är till fullo 
intryckt och tillåter det överliggande slagstiftslåset 
(i manteln) att falla ner och osäkra slagstiftet.
3. Denna delen av avtryckarlänken påverkas av 
manteln när den rör sig bakåt och framåt. Genom 
den återupphakas hanen av avtryckarstången

Pipan förreglas i manteln genom överliggande 
klackar, precis som hos CZ 75 och P210.

Bortsett från magasinsspärrens förlängda knapp 
har resten av reglagen normala mått och utform-
ning. Tumveckskyddet är förlängt.

Utskärningar i utkastarporten för säkrare funktion.

Tack vare tunna aluminiumplattor blir greppet 
något smalare än hos versioner med valnöts- eller 
syntetgrepp

Magasinet som rymmer 14 patroner är försett 
med så kallad ”bumper pad” i aluminium.

Inloppet till magasinsbrunnen är fasat för att 
underlätta snabbt byte av magasin.
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Tanfoglio Stock III gör bra 
ifrån sig även på skjurtba-
nan.

Stock III, som levereras i ett elegant rödfär-
gat fodral, skapar ett intryck av kvalitetsva-
pen. Finishen är perfekt. Manteln rör sig på 
den långa stommen helt utan glapp. Mantel-
rörelsen uppvisar inte den minsta tendens 
till kärvning och det behövs inget herkules-
grepp för att utföra den. 

Modell Special är dyrare än standardut-
förandet och kostar 9 000 kronor. Detta är 
fortfarande ett väldigt rimligt pris för en 
pistol som ser ut och fungerar så bra som 
Stock III.

Tanfoglios vapen importeras till Sverige 
av F&K Sport Sweden HB och vårt provex-
emplar lånades därifrån. Torkel Persson som 
chefar där berättade om en intressant detalj 
som gäller avtrycket. Pistoler som lämnar 
fabriken har enligt honom avtrycksvikten i 
single action inställd till runt 2,3 kg. Men 
den ska sjunka ner till mellan 800 och 1000 
gram av sig själv efter ett visst antal skott. 
Denna förunderliga egenskap sägs bero på 
längden och placeringen av hanfjädern och 
hanfjäderstången.    

Detta stämde lyckligtvis inte hos vårt 
exemplar. Pistolen var helt ny, direkt från 
lådan och min avtrycksviktmätare visade 
ett krispigt trycke på bara 1,8 kilo. Även 
double action avtrycket var ovanligt mjukt 
och fint. 

En pistol som ser så bra ut bör också 

skjuta träffsäkert och i det avseendet blev 
jag inte besviken. Vapnet provades med 4 
sorters 9x19 ammunition. I mitt förråd hit-
tade jag Magtech 7,45 grams JSP-FLAT och 
6,15 grams JHP samt 8 grams FMJ från Sel-
lier & Bellot. Hos leverantören köpte jag ett 
paket tjeckiska handladdade övningspatro-
ner, också dessa med 8 gram FMJ kulor.

Som framgår från bifogade träffbilder 
sköt Tanfoglio nästan lika träffsäkert med 
alla provade patroner. Övningens minsta 
spridning presterade förvånande nog patro-
ner från Sellier & Bellot som annars inte har 
det bästa ryktet för sin precision. 

Som det ser ut är vapnet fullständigt 
kapabelt att i rätta händer skjuta precisions-
serier med fullt poängtal. Den träffsäkerhe-
ten blir lika välkommen i alla andra pistol-
skyttegrenar. Som vanligt i sådana fall var 
det ett dystert moment när det blev dags att 
lämna tillbaka Stock III till leverantören…

ROMAN KNOLL
Författaren är pistolskytt och vapenskribent. Han 
är Hand&LuftvapenGuidens huvudskribent och 
faktaredaktör. 

Tanfoglio Stock III provsköts på en skjutbana utomhus.

Skjuter lika bra 
som den ser ut

Träffbild med Sellier & Bellott 8 grams FMJ.

Träffbild med Magtech 7,45 grams JSP-FLAT.

Träffbild med Magtech 6,15 grams JHP.

Träffbild med Alsa 8 grams FMJ (en tjeckisk 
handladdad ammunition).


