
Puška Mauser 
 

… od jehlovky až po světový standard … 
 

Díl: 1. – těžké začátky 
zpracoval: Ing. Jindřich Pleva 

 
Dovolím si tvrdit, že bratři Paul a Wilhelm Mauserovi patří mezi nejznámější konstruktéry a posléze i výrobce palných 
zbraní na světě. První krůčky na zbrojním poli učinili již koncem 50. let 19. stol., kdy vyvinuli malý, ze zadu nabíjený kanon. 
Nejrannější Mauserova pušková konstrukce, jednalo se o jehlovku s otočným odsuvným závěrem, vycházela z principů 
amerického konstruktéra E. Lindnera. Zajímavým prvkem zde byla jehla umístěná zespodu a navíc vertikálně k ose hlavně 
(procházela otvorem ve stěně hlavně). Koncem r. 1866 tuto zbraň nabídli Württembergu (tehdy jednomu z nezávislých 
německých států), resp. jeho Ministerstvu války, které ji odmítlo. 
Tuto zbraň Mauserovci postupně zdokonalovali. Jehla byla nejprve způsobně otočena do osy hlavně, nakonec však byla 
nahrazena zápalníkem pro odpalování normálních metalických jednotných nábojů. 
Tuto vylepšenou pušku si dovolili opětovně nabídnout Württembergu. „Zbraň je dobrá, avšak my jsme spokojeni s našimi 
předovkami systému Minie“ (tedy na perkusních předovkách nebylo nic až tak zvláštního, spíše by se mělo hovořit o 
speciálních střelách Minie. Ale to je téma pro jiný článek…). Byla odpověď (asi tak nějak). Prusku se zbraň také líbila, 
nicméně Dreyseho jehlovky byly v té době pořád ještě tak říkajíc „IN“ – takže opět neúspěch. Stejná situace proběhla i 
s Rakouskem : „Puška je fakt dobrá, ale právě jsme konvertovali naše předovky na zadovky systému Waenzl! Sorry 
(pardon: Entschuldigen Sie)!“ 
Od roku 1867 do 1869 probíhala krátká spolupráce se Samuelem Norisem, agentem fy. Remington pro Evropu. V této 
době se bratři Mauserové také přestěhovali do Lutychu  v Belgii. Noris totiž věřil, že některé prvky z Mauserovy konstrukce 
by se daly použít pro konverzi francouzských jehlovek Chassepot  pro střelbu moderními kovovými náboji. Tento projekt 
zkrachoval a bratři se vracejí zpět do Oberndorfu, kde si otevřeli obchod a dílnu.  
V této době si již začínají práci dělit. Paul se věnuje vývoji a Wilhelm má na starosti komerční stránku jejich podnikání. 
Takže Wilhelm vyráží „do terénu“ a již několikrát upravenou zbraň nabízí bavorskému Ministerstvu války. Bohužel přichází 
„s křížkem po funuse“, jelikož Bavorsko právě přijalo pušky systému Werder. Ovšem mezi tím (resp. paralelně „s tím“) 
Mauserovu pušku testovala Královská pruská vojenská střelecká škola (zbraň jí předložil ještě Noris, když byli všichni tři 
v Belgii).  
 
1) Maser-Noris Model 67/69 :- 
Jednalo se o dále vylepšenou zbraň s válcovým odsuvným závěrem označovanou Mauser-Noris Model 67/69. Mauser-
Noris měl velmi zajímavé uspořádání závěru. Klika závěru byla připevněna až na zadním konci těla závěru. K ní byla ze 
zadu přišroubována listová pružina (za její horní konec a do hlavice kliky), která se svým druhým koncem opírala o zadní 
konec těla závěru a tím i o zadní konec zápalníku. Když se závěr zatlačil úplně dopředu, spodní konec listové pružiny 
narazil na odpalovací výběžek spouště a dalším tlakem dopředu na kliku závěru se bicí pružina takříkajíc „odchlípla“ od 
kliky a zbraň se tak natáhla. Stiskem spouště výběžek spouště „zajel“ dolů a odchlíplý konec bicí pružiny udeřil na zadní 
konec zápalníku a … „buch!!!  Model 67/69 bratři dále vylepšili, a tak vznikl tzv. Přechodný model. Ten již má dobře 
známou spirálovou bicí pružinu na zápalníku (jehle). A opět byl předložen pruské komisi. Výsledky testů přechodného 
modelu byly tak dobré, že Mauserové byli pozváni do Spandau u Berlína, aby na zbrani dále pracovali a vojenské vrchnosti 
splnili „co by jim na očích toliko jen viděti mohli“.  
 
2) Pěchotní puška Model 71 : 
 

  
 
Toto úspěšně zvládli a 2.12.1871 výzbrojní komise rozhodla o nahrazení jehlovek novou puškou bratří Mauserů. Zbraň 

měla ještě drobné „mušky“, které byly během roku 1871 vyřešeny a 14.2.1872 byla 
nová puška oficiálně zavedena v pruské armádě jako Pěchotní puška Model 71. Tímto 
byl definitivně přetržen řetěz obchodních neúspěchů bratrů Mauserových s jejich novou 
zbraní. 
 
Model 71 je jednoranná zadovka s otočným odsuvným závěrem v ráži 11x60mm. 
Náboj byl okrajový, se středovým zápalem a olověnou střelou, plněný černým prachem 
(viz. foto zleva). 
 



 
 
Samotný závěr se zamyká základnou kliky do prostoru mezi prstenec pouzdra závěru (vpředu) a most pouzdra závěru 
(vzadu). Obdobně jako např. u pušky Mosin vz.1891. Uzamykací segment má navíc velký šroub, který slouží jako za-rážka 
proti vytažení závěru z pouzdra. Závěr se natahuje při zamykání náboje do komory, tedy otočením kliky o 90º dolů. Toto je 
typické i pro následující typy závěrů Mauser.  
Závěr měl pouze krátký vytahovač nábojnic. Vyhození vystřelených nábojnic se zabezpečovalo např. otočením celé zbraně 
vzhůru nohama. Závěr má také samostatnou závěrovou hlavu. Ta nemá žádné uzamykací ozuby, pouze svým čelem tlačí 
na dno nábojnice. Ze zadu do těla závěru zapadá díl v literatuře nazývaný rukáv závěru (bolt sleeve). Ten slouží 
k zachycení nataženého závěru a nese páčkovou pojistku, která patří (resp. její tvar) k základním designovým 
charakteristikám všech závěrů systému Mauser (nevztahuje se na nejnovější maserovské lovecké „výkřiky“).  
Na samotné zbrani je možné nalézt velké množství různých značek a značení:  

 
1. zleva na pouzdru závěru švabachem :  výrobní 

číslo a I.G.Mod: 71 (Infanterie gewehr) 
 

 

2. zprava vzadu na mostu pouzdra závěru : výr. čís. a 
rok výroby 

 
  
3. shora na osmistěnné nábojové komoře : označení 

výrobce 

 

4. levá plocha osmistěnu nábojové komory :  
1. výrobní číslo  
2. přejímací značka ve tvaru korunky nad různými 

zkratkami: 
a) F.W. = Frederick Wilhelm, pruský monarcha 
b) L = Ludwig, pro změnu zase bavorský,  
c) W = Württembergské království …apod.)  

3.  ráže zbraně 
 

- vše – viz. předchozí obrázek 

 
Různé značky jsou také na pažbě či na kovové botce pažby (zde je i označení 
regimentu, ke kterému byla zbraň přidělena) … atd. 
 
Označování M.71 by vydalo na samostatný obsáhlý článek. Zde jsou snad 
skutečně jen ty nejmarkantnější.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato zbraň existovala v následujících variantách : 
1. Dlouhá pěchotní 
2. Myslivecká 
3. Krátká puška  
4. Karabina 

 



 
 
Dlouhá pěchotní puška :  

• délka hlavně :  852mm 
• délka pušky : 1.345mm  

 
 Zbraň má složité rámečkové hledí, stavitelné od 400 do 1 600m. Navíc rámeček 
nese ještě malé sklopné plátky. Muška je nekrytá, tvaru obráceného „V“. 
Pažba je dřevěná z jednoho kusu, předpažbí končí kousek od ústí, nadpažbí 
neexistuje. Zato bylo použito tří kování, spodní a prostřední jsou fixovány perky 
obdobnými jako u K98k. Horní kování ukončuje předpažbí a nese zprava úchyt pro 
bajonet a prochází jím i vytěrák umístěný v předpažbí pod hlavní. Řemen je 
upevněn zespodu pažby, přes poutka, k lučíku a k prostřednímu kování. Klika 
závěru je rovná. 
 
 
 
 

 
Myslivecká puška : 

• délka hlavně :   750mm 
• délka pušky : 1.240mm 

Pažba, hledí, muška jsou stejné jako u dlouhé, avšak kování jsou pouze dvě, řemen je upevněn zespodu pažby. Lučík je 
prodloužený až na krk pažby s trnem vybíhajícím dolů. Tato vymoženost sloužila jako opěra pro ruku. Klika závěru je také 
rovná. 
 

 
 
Krátká puška : 

• délka hlavně :   522mm 
• délka pušky : 1.013mm 

Pravděpodobně vznikla prostým zkrácením hlavně dlouhé pěchotní M.71. Kdo a proč to provedl, není známo. Klika závěru 
byla ohnuta dolů 
 
Karabina : 

• délka hlavně :  508mm 
• délka pušky : 995mm 

 
Jedná se o nejkratší M.71, pažbenou až k ústí. Hledí je tentokrát kalibrované pouze od 400 do 1.300m. Kování jsou pouze 
dvě, dolní nese zespodu poutko pro řemen. 
 

 
 
Úspěch v pruské armádě ovšem ještě neznamenal, že by se Mauserové začali topit v penězích a ohromných zakázkách 
(to až později). Ostatně v té době jejich malá dílnička by ani nic takového nezvládla. Tedy první objednávka byla na 
3.000ks hledí pro novou zbraň + 8.000 tolarů za užití průmyslového vzoru (slíbených měli prý až 60.000, ale znáte to. Sliby 
se slibují … Ikdyž v r. 1876 jim bylo doplaceno ještě 12.000 tolarů). 
První skutečně velká objednávka byla výroba  100.000ks M.71 pro Württemberg (jaká náhodička!!) a výroba hledí pro 
Prusko a Bavorsko. Ovšem to už jsme jednak na konci 70. let 19. století a navíc již existuje firma Mauser Brothers & Co, 
společný podnik s Wuerttenberg Vereinsbank Studgart. Nicméně drtivá většina M.71 byla vyrobena v německých vládních 
zbrojovkách v Spandau, Erfurtu, Danzigu a Ambergu. A také v rakouském Steyru. Steyr také vyrobil cca 70.000ks M.71 pro 
Čínu, Japonsko, Honduras, Uruguay a Transvaal. 
 



 
 
Výrobu M.71 realizovalo také, řekněme „sdružení firem“, a to Spangenberg & Sauer, Schilling a Haenel a dokonce i dvě 
anglické firmy National Arms & Ammunition Co., Ltd., Birmingham a Greenwood & Batley, Ltd., Leeds. 
 
Kromě dodávky pro Württemberg, samotná fy. Mauser obdržela svou první zahraniční zakázku na 26.000ks M.71 pro Čínu, 
a to v roce 1876. Toto byla první z dlouhé řady zahraničních zakázek na pušky Mauser, které se nakonec staly 
bezkonkurenčně nejpoužívanější vojenskou pěchotní zbraní na světě. Jen tak pro zajímavost zbraně pro Uruguay, dodané 
na přelomu 70. a 80. let 19. stol., byly většinou přerážovány na 6,5x53,5mm Daudeteau. Další export  směřoval do Siamu 
(dnešní Thajsko) a Transvaalu (provincie u Mysu dobré naděje v jižní Africe). Jednalo se o standardní zbraně, tak jak je 
přijala německá armáda, pouze Siam má na prstenci zvláštní znak (tzv. Čakru). 
Postupně zavádějí M.71 do výzbroje také ostatní německé státy. Tedy můžeme prohlásit, že puška M.71 byla první 
standardní celoněmecká vojenská zbraň. Tato standardizace byla ukončena v r. 1877, kdy i Bavorsko zavedlo do své 
armádní výzbroje pušky M.71. 
O tom, že puška M.71 byla skutečně výbornou zbraní svědčí i fakt, že sloužila ještě za 1. sv. války u tzv. Landsturmu a do 
roku 1918 i v německých koloniálních oddílech, ikdyž i zde byla postupně nahrazována Gew.98. 
Mnohem později, když se M.71 stala zastaralou, byly velmi levně rozprodávány soukromým obchodníkům, a to jak doma, 
tak i v zahraničí. Mnoho jich bylo „zušlechtěno“ na sportovní zbraně (zvláště v Německu a Belgii). Dokonce byly 
znásilňovány na brokovnice v rážích 12 a 16. A takto se na pultech obchodů objevovaly až do konce 30. let 20. stol. 
 
3) Srbský model 78/80 : 
V roce 1879 odcestoval Wilhelm Mauser do Bělehradu, aby se zúčastnil srbského výběrového řízení na novou pěchotní 
pušku. Mauserovka nakonec zvítězila. Toto vítězství se materializovalo do podoby kontraktu na dodávku 120.000ks pušek 
M.71 v ráži 10,15x62,8mm. Puška dostala oficiální označení Model 78/80. Neoficiálně se tato zbraň také označuje Mauser-
Milanovič, či Mauser-Koka. To podle jména srbského majora Koky Milanoviče, který se podílel na vylepšeních M.71 pro 
srbskou armádu (např. upravený vytahovač slouží i jako vyhazovač, lepší vedení závěru v pouzdru … atd.). Tato zbraň 
střílela i během 1. sv. války, ovšem již přerážovaná na 7mm a s přidělanou schránkou na 5 nábojů. Označení bylo 
M.80/7C. 7 = r. 1907, kdy byla změna přijata, C = „S“ v cyrilice, tedy „S“ jako „Srbský“. 
 
80. léta 19. století byla ve znamení postupného zavádění opakovacích pušek u evropských armád. Samozřejmě i Paul 
Mauser se vrhl na řešení tohoto problému. Paul  se nejprve pokusil připevnit zásobník k M.71. Experimentovalo se 
s několika typy zásobníků. Např. jeden měl tvar podkovy a byl připevněn zespodu kolem předpažbí, další byl boxový, 
připevněný svisle zprava k pažbě. Bohužel všechna tato řešení byla, mírně řečeno, neohrabaná. Nakonec však umístnil 
tubulární nábojovou schránku pod hlaveň do předpažbí. 
 
4) Pěchotní puška Model 71/84 :  
 

 
 
V r. 1882 proběhly úspěšné zkoušky modernizované M.71 u útvarů a v lednu 1884 byla zbraň oficiálně zavedena jako 
Pěchotní puška Model 71/84. 

• délka hlavně :   802mm 
• délka pušky : 1.293mm 

 
Model 71/84 je již opakovací zbraň s tubulární nábojovou 
schránkou na 8 nábojů stejné ráže jak M.71. Hledí je opět 
rámečkové avšak zjednodušené, kalibrované  od 400 do 1.600m. 
Plus sklopný plátek pro vzdálenost 350m, muška je původní ve 
tvaru obráceného „V“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pažba je z jednoho kusu dřeva, nadpažbí není, kování jsou tři, prostřední nese zespodu poutko pro řemen značení zbraně 
je velmi podobné M.71. 
 

 
 

Oproti původní M.71 byla nová zbraň vylepšena i v jiných směrech (tedy nejedná se pouze o předělávku jednoranky na 
opakovačku). Uzamčení závěru je sice stejné jak bylo, ovšem již je zde přítomen jak vytahovač, tak i vyhazovač 
Také samotná odnímatelná hlava závěru má jiný zjednodušený tvar. V pouzdru závěru je sklopná skluzavka, která 
podávala náboje před čelo závěru.  
Zleva zboku u pouzdra závěru je přítomna obligátní páčka sloužící k zajištění skluzavky a tím přepnutí opakovačky na 
jednoranku. Toto řešení nebylo ojedinělé a snad mělo bránit plýtvání municí během boje (přiznám se, že pořád mi není 
jasný ten povel uprostřed boje. Např.(?) : „Zásobník zajistit, nechat se zastřelit – TEĎ!!“ ). 
 

 
Další markantní změnou je absence vytěráku. Tubulární schránka má na 

svém horním konci u ústí našroubovatelné „ukončovátko“ s trnem pro stavění 
pušek do kozlů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro německou armádu byl Model 71/84 vyráběn vládními zbrojovkami. Firma Mauser vyrobila pouze 19.000ks pro 
Württemberg a 2.000ks pro testy. Krátké pušky či karabiny u M.71/84 neexistovaly. Velká kritika se snesla na vojenské 
kruhy za nezměněnou ráži 11mm. Údajně to bylo způsobeno nutností urychleného přezbrojení na opakovací pušky, aby 
se takříkajíc zchladilo ve Francii prudce rostoucí válečné nadšení (šílenství) volající po revizi výsledků prohrané Prusko-
Francouzské války. Čemuž měla pomoci informace, že Prusko je vyzbrojeno supermoderní opakovací zbraní (narozdíl od 
Francie). 
 

M.71/84 zaznamenala také obrovský exportní úspěch (teď už se Mauserům asi začínají hrnout i ty peníze), takže :  
- někdy okolo roku 1884, tedy v době zavádění M.71/84 v Německu, si Srbsko objednalo 4.000ks krátkých karabin
 M.71/84 v ráži 10,15x63mmR. Schránka byla na 5 nábojů. Tato karabina je podobná karabině M.71 – předpažbí až
 k ústí, 2 konání ….atd. Dále bylo objednáno přibližně stejné množství krátkých pušek M.71/84. Tyto jsou o něco
 delší než karabiny, schránka byla na 6 nábojů, opět podobné krátkým puškám M.71. Karabiny byly určení jízdním
 oddílům, krátké pušky pro dělostřelectvo. 

 
5) Turecká puška Model 1887 :  
 

 
 



V únoru 1887 M.71/84 jako služební pěchotní zbraň zavedlo Turecko. Oficiální nomenklatura byla Model 1887. Zbraň byla 
v ráži 9,5x60mm. Jinak má zbraň oproti M.71/84 jen drobná vylepšení – pozměněný tvar lučíku, další uzamykací ozub na 
závěru… atd. 
Na této zbrani mě zaujalo uchycení řemenu. Ten byl totiž uchycen přes poutka v lučíku a horním kování. Dovoluji se 
obávat, že když ji nosili na řemenu, museli třískat pažbou o zem (pokud průměrná výška tureckého vojáka nebyla přes 
2m) – při celkové délce zbraně 1.252mm. 
Jinak kontrakt zněl na 500.000ks dlouhých pušek a 50.000ks karabin. Samozřejmě vše vyrábí firma Mauser. 
 
6) Komisní puška Model 88 : 
 

 
 
Vlastně již od počátku 80. let 19. století probíhaly ve vyspělých státech zkoušky nových zbraní s paralelní snahou 
zmenšovat jejich ráži (např. Francie zavádí v r. 1886 pušku Lebel v ráži 8mm, Švýcarsko Schmidt-Rubin 1889 … atd.). 
Tyto výzkumy probíhaly i v Německu a vyústily koncem roku 1888 v přijetí poněkud netradičního řešení. Model 88 se 
nazývá komisní ne proto, že by ji zbrojovky (např. vzhledem k přetlaku na zbrojním trhu) prodávaly komisním způsobem, 
nýbrž proto že ji vyvinula Komise pro testování pušek  (jak zní překlad této instituce) ve Spandau. Tedy firma Mauser 
nemá s jejím vývojem vůbec nic společného. Naopak Paul Mauser byl zděšen a rozčarován nejen faktem, že jeho 
technické řešení bylo vládou zneužito, ale navíc s ním vývoj ani nijak nekonzultovali! Tedy Paul Mauser, ani firma Mauser 
M.88 nikdy nevyráběli. Ostatně jak již bylo výše uvedeno, výrobní kapacity byly stejně vytíženy gigantickým tureckým 
kontraktem z r. 1887. 
 
 
Po technické stránce byla M.88 vlastně hybridem mezi M.71/84 – spoušťové ústrojí a modernizovaný závěr 
s manlicherovým systémem nábojové schránky. Puška byla komorována pro nově vyvinutý náboj 7,9x57mm. Jedná se již 
o bezokrajový náboj se středovým zápalem a s podlouhlou, zaoblenou střelou. Tento náboj produkoval mnohem vyšší 
tlaky při výstřelu, tedy samotný závěr doznal významných změn. 
 

 
 
Tělo závěru má odnímatelnou hlavu, avšak ta má dva protilehlé uzamykací ozuby, které se zamykají do prstence pouzdra 
závěru. Toto je jediné uzamčení, tedy již zde není žádná uzamykací základna kliky. Nicméně pořád zůstává “vysoký hřbet“ 
na zadním rukávovém dílu závěru, který vede závěr v mostu pouzdra závěru. Tedy most je pořád ještě dělený. Na druhou 
stranu již nemá aretační šroub coby fixaci závěru proti vytažení, nýbrž odpružený záchyt je umístěn zleva na mostu 
závěru. Toto řešení je užito u všech dalších modelů vojenských pušek Mauser. 

 
Ihned patrný je také kovový plášť hlavně. Jeho účel je jasný. Vzhledem ke skutečnosti, že mauserovky nemají (zatím) 
nadpažbí, je třeba hlaveň izolovat a zabránit tak popálení střelcovy ruky. Ovšem toto řešení nebylo šťastné, jelikož plášť 
nebyl vodotěsný, tedy vlhkost se pod ním pěkně „skladovala“ a hlavně trpěly korozí. Pod hlavní je tentokrát zasunut do 
předpažbí vytěrák 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Na plášti bylo umístěno jak hledí, tak i muška. 
Hledí je opět rámečkové, vycházející z M.71/84, 
kalibrované v rozmezí 450-2.050m, s tím že 
sklopné lístky jsou pro 250m, resp. 350m. 
Zbraň má dvě kování. Spodní je fixováno 
obligátním perkem a je k němu uchycen řemen. 
Zespodu k pažbě a dolnímu kování. Bajonet se 
nasazuje zprava na horní kování (viz. obr. výše). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jak již bylo řečeno, nábojová schránka je manlicherova typu. Tzn. náboje se do ní zasunují shora přes pouzdro závěru. 
Náboje nejsou volné, nýbrž v rámečku. Bez rámečku není možno zbraň nabíjet. Tedy je možné ji použít pouze jako 
jednoranovku. Náboje jsou v rámečku po 5-ti kusech a tak je vojáci i fasovali. Po vystřelení posledního náboje prázdný 
rámeček vypadl otvorem ve dnu nábojové schránky. Prostě standardní Manlicher. Proto se někdy komisní M.88 říká 
Mauser-Manlicher. Vpředu, uvnitř lučíku před spouští je malinká páčka. Po jejím stisknutí (při otevřeném závěru) „vystřelí“, 
byť ještě nevystřílený rámeček ze zbraně nahoru přes pouzdro závěru ven.   
 
Později byl spodní otvor v nábojové schránce překryt plechem, tedy chci říci, že komisní M.88 byly modernizovány pro 
nabíjení standardními maserovskými nábojovými pásky. 
 
Komisní Model 1888 měl shora na prstenci pouzdra závěru uveden arzenál, kde byla zbraň vyrobena. Nad tímto 
označením byla vyvedena korunka (pro vládní zbrojovky) a pod ním vročení. Samozřejmě opět je možno na zbrani nalézt 
hromadu dalšího označení. 
 
Zbraň existovala (existuje) ve dvou typech :  

1. Dlouhá pěchotní puška 
2. Karabina 

 
Dlouhá pěchotní puška : 

• Délka hlavně :  740mm 
• Délka pušky : 1.242mm 

Klika je rovná, klasická „tyčka“ s kuličkou na konci. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Karabina : 

• Délka hlavně : 436mm 
• Délka pušky : 952mm 

 

 
 
Karabina byla zavedena později, a to pod oficiálním označením Model 91. Byla pažbena až k ústí. Klika byla ohnuta dolů a 
byla placatá (jak kačení zobák). Hledí je rámečkové, avšak takové zkrácené, pouze do 1.200m. Zbraň má dvě kování, ke 
spodnímu se zleva připevňuje řemen. Druhý konec řemene je fixován v pažbě, obdobně jak u K98k. 
 
Tento model nebyl nikdy oficiálně exportován, jelikož zbraň podléhala určitému stupni utajení. Oni si asi němci mysleli 
bůhví jaký že to zázrak nemají ve výzbroji. Bohužel M.88í byla řešením nešťastným a vlastně krokem zpět na dalších 10 
let, jak se hned v následujících letech ukázalo. Komisní pušky vyráběli jednak státní zbrojovky Spandau, Erfurt, Danzig a 
Amberg a jednak také firmy Steyr, Haenel a L.Loewe. Celková výroba do cca roku 1897, kdy byla výroba ukončena, 
dosáhla údajně 1.675.000kusů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


