Egypt: 1867/80
Celková délka

696

Délka čepele

576

Max. šířka/tloušťka čepele

30,5/11

Délka jílce / tuleje

120

Průměr nákružku / tuleje

22

Délka pochvy

-

Egyptský bodák M.
1876/80 pro perkusní pušku Snider Enfield Rifle.
Málo známý egyptský bodák
M.1876/80 určený pro britskou
perkusní pušku Snider Enfield 2band Rifle, dodanou egyptské armádě v rámci vládního kontraktu.
Tento bodák je znám ve dvou variantách s rovnou nebo zpět zahnutou příčkou. Je jedním z takzv.
„slabsides“ bajonetů, což je přezdívka pro bajonety, které nemají
masivní bronzovou rukojeť, ale dvě bronzové střenky na prodloužené
čepeli. Tvar tohoto bodáku byl viditelně inspirován francouzským
bodákem M. 1842 (čepel, esovitá příčka, mosazná rukojeť). Většina
bodáků francouzského typu M.1842 používaných jinými zeměmi je
shodná s francouzským originálem M. 1842, protože byly převážně
vyráběny stejnými výrobci. (ve Francii nebo v Německu). Liší se obvykle jen značkami té které země a značky výrobce na čepelích zůstávají. Některé země ale používaly klony, více či méně odlišné od
francouzského originálu (Anglie, Belgie, USA, Afrika..), tak jako

tento egyptský exemplář, který má poněkud jinou konstrukci. Jeho čepel je tvarově
identická s původní (těžkou) čepelí francouzského bodáku M. 1842, ale ukončení
čepele, určené pro mosaznou rukojeť, nemá tvar obvyklého ocelového trnu, ale je
ploché a kopíruje tvar rukojeti. Rukojeť je
pak tvořena dvěma částmi – mosaznými
střenkami, které jsou upevněny k bodáku
dvěma ocelovými nýty a také šroubem

Značení: zpravidla celkově neznačen, u
tohoto exempláře je snad jen nejasné
značení na spodní boční straně hlavice
rukojeti vedle listového pera, něco jako:
E ( Egypt?)

uprostřed, který drží listové pero mechanismu
pro uchycení na pušku. Mají proto přezdívku
„slabsides“ bajonety. Podle všeho byly tyto
bodáky
vyráběny
nebo
kompletovány
v Egyptě. Občas na některých čepelích lze najít značku německého výrobce PDL
(Luneschlos). Bodák je bez pochvy. Ta byla
kožená (u typu s rovnou příčkou), u tohoto je
celokovová, stejného typu jako u francouzského bodáku M.1842, avšak se závěsným hákem
německého typu. Jde o velmi zajímavý a málo
známý bodák. Byly objeveny i exempláře
s průměrem nákružku 19,8 mm.

