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Posiadając siedzibę w pobliżu góry, noszącej tą samą nazwę  która w starożytności oznaczała miejsce ochrony, Canik od dwudziestu 
lat jest znaczącym graczem w przemyśle obronnym dla lotnictwa jak i kosmonautyki, a rok 2020 to jedenasty rok na świecie bycia 
wiodącym producentem broni palnej. Doświadczenia firmy w zakresie produkcji lotniczej i kosmicznej doprowadziły do nawiązania 
współpracy z Lockheed Martin, Airbus i Boeingiem, co z kolei umożliwiło opracowanie wysokiej jakości pistoletu polimerowego 
i zapoczątkowanie serii TP oraz przyjęcie go przez tureckie organy ścigania. Firma szybko stała się liderem w rozmowach na temat 
broni palnej, w tym została wybrana przez redakcję Ballistic Magazine tytułem „Wszechstronny / Wartościowy Pistolet 2018”. Dążenie 
do doskonałości trwa. W 2020 r. na nasz rynek TP9 Elite Combat Executive, który jest standardem w ulepszaniu osiągów przez Salient 
Arms International. Strzel z Canika i doświadcz prawdziwej przewagi tej broni.

HISTORIA

www.canikarms.com





ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
WYMAGA PROFESJONALIZMU
Jako firma Canik naszym celem jest projektowanie oraz wytwarzanie wysokiej jakości 
innowacyjnych produktów, które spełniają potrzeby naszych klientów wojskowych a także 
organów ścigania. Uważamy za zaszczyt to, że możemy dostarczać naszym klientom wyjątkową 
broń palną do sportu, ochrony oraz służby. Dziękujemy za zaufanie marce CANIK.
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TP9 Elite Combat to wszechstronny pistolet z częściami zaprojektowanymi przez Salient Arms International w ramach 
pierwszej współpracy w branży, w tym nacinanym zamkiem i azotowaną lufę sportową, osłonę spustu, celowniki światłowodowe 
i poszerzone gniazdo magazynka (tzw. lejek). Pistolet posiada kompaktową, polimerową ramę, działa w systemie iglicznym oraz 
posiada przystosowaną do montażu optyki płytkę akcesoryjną w 4 różnych wariantach, aby zaakceptować najpopularniejsze 
na rynku celowniki optoelektroniczne. Dodatkowa dźwignia przeładownia może być zamontowana po obu stronach zamka 
w celu szybkiego wprowadzenia naboju do komory. W zestawie znajdują się także wymienne przyciski zatrzasku magazynka 
oraz wymienne tylne okładziny chwytu, aby umożliwić idealne dopasowanie. Pistolet zawiera jeden 15-sto i jeden 18-sto 
nabojowy magazynek z opcjonalnym aluminiowym przedłużaczem, pozwalającym załadować 3 dodatkowe naboje. Pistolet 
jest dostępny w kalibrze 9x19 mm i posiada zamek z wykończeniem metodą Cerakote-over-Tenifer, co zapewnia długotrwałą 
odporność na korozję. Wewnętrzne elementy są niklowane, aby zapewnić płynną pracę i wysoką wydajność. Standardowy 
zestaw zawiera opatentowaną kaburę, ładowarkę do magazynka oraz zestaw do czyszczenia.

TP9 ELITE COMBAT

CECHY GŁÓWNE
1   Zaprojektowana przez SAI® ryflowana lufa, osłona  

gwintu zew. na lufie, światłowodowy zestaw celowniczy  
i poszerzone gniazdo magazynka (tzw. “lejek”)

2   Canik Enhanced Trigger (CET) Płaski spust aluminiowy
3   Wskaźnik obecności naboju w komorze
4   Wymienne tylne okładziny chwytu w różnych  

rozmiarach
5   Zintegrowana szyna akcesoryjna Picatinny zgodna  

ze standardem MIL-STD-1913
6   Wymienny przycisk zatrzasku magazynka  

w 4 rozmiarach
7   Aluminiowe przedłużki magazynków +3

CECHY POZOSTAŁE:
• Kompaktowy szkielet polimerowy
•  Spust systemu pojedynczego działania wraz z bezpiecznikiem
•  Metryczny skok gwintu M 13,5 x 1 LH do montażu urządzeń 

wylotowych
•  Płytka montażowa w 4 wariantach do montażu przyrządów 

optoelektronicznych
• Lekki spust o ząbkowanej powierzchni
•  Poszerzony kabłąk do użytkowania broni w rękawicach
•  Wykończenie technologią Tenifer® over Cerakote® łączącą 

azotowanie stali zapewniające doskonałą odporność  
z trwałym pokryciem w wybranym kolorze.

• Niklowane elementy wewnętrzne

SERIA TP
STRIKER FIRE SERIES

TP9 ELITE COMBAT

• Ostona gwinłu lufy M13, 5x1 LH (gwint lewoskretny) 
• Zestaw przyrządów celowniczych Salient
• Ryflowana lufa pokryta metodą azotanowania
• Poszerzone gniazdo magazynka (tzw. lejek)

CALIBER 9mm 15-18 nabojowy magazynek
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ZESTAW STANDARDOWY
• Opatentowana kabura z mocowaniem typu płetwa
•  3 wymienne przyciski zatrzasku magazynka  

w 3 rozmiarach (S, M i L)
•  Płytka akcesoryjna w 4 wariantach w celu montażu 

urządzeń optoelektronicznych
• Dodatkowa dźwignia przeładowania

• Tylnia okładzina chwytu – rozmiar duży
• Zapasowy magazynek
• Ładowarka do magazynka
• Zestaw do czyszczenia
•  Klucz do zdejmowania osłony gwintu zew. lufy  

(tylko w wersji Elite Combat)

TP9 ELITE COMBAT
KALIBER 9mm 15-18 nabojowy magazynek
Tenifer® Configuration

TP9 ELITE-S COMBAT
KALIBER 9mm 15-18 nabojowy magazynek
Cerakote® over Tenifer® Configuration 

TP9 ELITE-S COMBAT 
EXECUTIVE
KALIBER 9mm 15-18 nabojowy magazynek
Cerakote® over Tenifer® Configuration 

www.canikarms.com 07



TP9 SFx Mod.2
KALIBER 9mm 15-18-20 nabojowy magazynek
• System pojedynczego działania
• Pełnowymiarowy polimerowy szkielet
• Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote® over Tenifer®
• Wewnętrzna powłoka antykorozyjna
•  Magazynki Mec-Gear

CECHY GŁÓWNE
• Szkielet polimerowy wzmocniony włóknem
•  Wymienne poszerzone gniazda magazynka (tzw. lejki)  

oraz tyle okładziny chwytu w różnych rozmiarach
•  Lekki, nacinany język spustowy wraz ze zintegrowanym 

bezpiecznikiem
•  Zintegrowana szyna akcesoryjna Picatinny zgodna ze 

standardem MIL-STD-1913
• Poszerzony kabłąk do użytkowania broni w rękawicach
• Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote® over Tenifer®
• Niklowane elementy wewnętrzne

TP9 SFx Mod.2 został opracowany by służyć jako wersja Premium pistoletów serii TP z lufą długości 5,2 cala. SFx Mod.2 
jest wyposażony w wiele nowych funkcji, modułowość, aby strzelec mógł bardziej cieszyć się strzelaniem. Wyposażony 
w przednie nacięcia na zamku, poszerzone gniazdo magazynka (tzw. lejek) i obustronny zatrzask zamka, zwiększono łatwość 
posługiwania się pistoletem przez strzelca, a celownik został ulepszony dzięki światłowodowi. Tolerancje są niewielkie; 
droga spustu została skrócona, co pozwala na szybsze tempo strzelania. Interfejs optyczny umożliwia montaż popularnych 
celowników optoelektronicznych. Dołączona dźwignia przeładowania może być zamontowana po obu stronach zamka. Dzięki 
nacięciom redukującym masę zamka, waga SFx Mod.2 jest podobna do standardowych pistoletów serii TP.

TP9 SFX MOD.2

SERIA TP
STRIKER FIRE SERIES

ZESTAW STANDARDOWY
• Opatentowana kabura z płetwą
• Powiększony zatrzask magazynka
•  Płytka montażowa w 4 wariantach do montażu przyrządów 

optoelektronicznych
• Dodatkowa dźwignia przeładowania
• Wymienna tylna okładzina chwytu
• Dodatkowy magazynek
• Ładowarka do magazynka
• Zestaw do czyszczenia
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TP9 SFx Mod.2
KALIBER 9mm 15-18-20 nabojowy magazynek
• System pojedynczego działania
• Pełnowymiarowy polimerowy szkielet
• Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote® over Tenifer®
• Wewnętrzna powłoka antykorozyjna
• Magazynki Mec-Gear

1  Przyciemniana, metalowa szczerbinka tarczowa Warren® Design
2  Światłowodowa muszka Warren® Design
3  Redukujące masę nacięcia na zamku
4  Modułowy zatrzask magazynka z przyciskiem w 3 rozmiarach
5   Wymienne poszerzone gniazdo magazynka (tzw. lejek) oraz wymienne 

tylne okładziny chwytu w 2 rozmiarach
6  Obustronny zatrzask zamka
7   Płytka do montażu urządzeń optoelektronicznych wraz ze śrubą do 

montażu dźwigni przeładowania
8   Wskaźnik napięcia iglicy
9   Przednie nacięcia na zamku

CECHY DODATKOWE
• Pełnowymiarowy szkielet polimerowy
• Magazynek o dużej pojemności
• System spustowy pojedynczego działania wraz z bezpiecznikiem
• Zintegrowana szyna akcesoryjna Picatinny zgodna ze standardem MIL-STD-1913

www.canikarms.com 09



SERIA TP
STRIKER FIRE SERIES 1
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CECHY DODATKOWE
• Pełnowymiarowy szkielet polimerowy
• Magazynek o dużej pojemności
•  Mechanizm spustowy w systemie pojedynczego/

podwójnego działania wraz z bezpiecznikiem
• Zintegrowana szyna akcesoryjna Picatinny
• Ząbkowana osłona spustu
•  Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote®  

over Tenifer®

CECHY GŁÓWNE
1   Przyciemniana, metalowa szczerbinka tarczowa  

Warren® Design
2   Światłowodowa muszka Warren® Design
3   Mechaniczny zwalniacz iglicy
4  Wskaźnik napięcia iglicy
5    Opatentowany mechanizm spustowy w systemie 

pojedynczego działania wraz z bezpiecznikiem
6  Wymienne tylne okładziny chwytu w 2 rozmiarach
7  Wymienny przycisk zatrzasku magazynka
8  Z integrowana szyna akcesoryjna Picatinny zgodna ze 

standardem MIL-STD-1913

TP9 DA to solidny wybór dla organów ścigania lub każdego strzelca, który chce mieć broń pełnowymiarową, zarówno z 
mechanizmem spustowym pojedynczego, jak i podwójnego działania, który zapewnia skuteczność w najtrudniejszych 
warunkach. Ergonomiczny uchwyt można dostosować za pomocą wymiennych tylnych okładzin, które dopasowują się do 
dłoni, zapewniając lepszą kontrolę, wygodę i ułatwiają celowanie. Pistolety z serii TP to pierwsze pistolety z polimerowym 
szkieletem tureckich sił policyjnych, który były testowane poprzez oddanie 50 000 strzałów, kilka razy bez zmiany 
jakichkolwiek elementów.

TP9 DA 

TP9 DA

KALIBER 9mm 15-18-20 nabojowy magazynek
• System pojedynczego/podwójnego działania
• Pełnowymiarowy polimerowy szkielet
• Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote® over Tenifer®
• Wewnętrzna powłoka antykorozyjna
• Magazynki Mec-Gear
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TP9 DA 
KALIBER 9mm 15-18-20 nabojowy magazynek
• System pojedynczego/podwójnego działania
• Pełnowymiarowy polimerowy szkielet
• Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote® over Tenifer®
• Wewnętrzna powłoka antykorozyjna
• Magazynki Mec-Gear

www.canikarms.com 11



Płynnie strzelający TP9 SA Mod.2 to przełom w ergonomii pistoletów do samoobrony. Gładki spust  pojedynczego działania 
zapewnia dokładność i szybkie, kontrolowane strzały. Wymienne tylne okładziny chwytu i agresywne nacięcia zapewniają, 
że wyrzeźbiony uchwyt wygodnie leży w dłoni, zapewniając lepszą kontrolę. Z załadowaną komorą, wskaźnikiem napięcia 
iglicy i ręcznym zwalniaczem iglicy / bezpiecznikiem, TP9 SA jest wszystkim, czego potrzebujesz w broni do samoobrony. 
Za pomocą ręcznego zwalniacza iglicy / bezpiecznika nie jest konieczne naciśniecie spustu przed rozkładaniem.

TP9 SA

CECHY DODATKOWE
• Pełnowymiarowy szkielet polimerowy
• Magazynek o dużej pojemności
•  Mechanizm spustowy pojedynczego działania wraz  

z bezpiecznikiem
• Ząbkowana osłona spustu
•  Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote® 

over Tenifer®
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SERIA TP
STRIKER FIRE SERIES

CECHY GŁÓWNE
1   3-punktowe, białe przyrządy celownicze
2   Regulowana poziomo szczerbinka
3   Zwalniacz iglicy / bezpiecznik 
4  Wskaźnik napięcia iglicy
5    Mechanizm spustowy pojedynczego działania wraz  

z bezpiecznikiem
6  Wymienna tylna okładzina chwytu w 2 rozmiarach
7  Wymienny przycisk zatrzasku magazynka
8   Zintegrowana szyna akcesoryjna Picatinny zgodna  

ze standardem MIL-STD-1913

TP9 SA
KALIBER 9mm 15-18-20 nabojowy magazynek
• System pojedynczego działania
• Pełnowymiarowy polimerowy szkielet
• Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote® over Tenifer®
• Wewnętrzna powłoka antykorozyjna
• Magazynki Mec-Gear
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TP9 SA
KALIBER 9mm 15-18-20 nabojowy magazynek
• System pojedynczego działania
• Pełnowymiarowy polimerowy szkielet
• Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote® over Tenifer®
• Wewnętrzna powłoka antykorozyjna
• Magazynki Mec-Gear

www.canikarms.com 13



1   Przyciemniana, metalowa szczerbinka tarczowa 
Warren® Design

2   Światłowodowa muszka Warren® Design
3   Dwustronny przycisk zatrzasku zamka
4   Wzmocniona płytka oporowa zamka oraz wskaźnik  

napięcia iglicy
5   Zintegrowana szyna akcesoryjna Picatinny zgodna  

ze standardem MIL-STD-1913
6   Nacięcia na przedzie zamka
7   Wskaźnik obecności naboju w komorze
8   Wymienna tylna okładzina chwytu w dwóch rozmiarach
9   Ulepszona osłona dłoni (tzw. bobrzy ogon)
10   Wymienny, obustronny  przycisk zatrzasku magazynka
11  Bezpiecznik spustu

CECHY DODATKOWE
•  Kompaktowy szkielet polimerowy
•  System spustowy pojedynczego działania wraz  

z bezpiecznikiem
•  Ząbkowana osłona spustu
• Wykończenie metodą Cerakote® over Tenifer®

ZESTAW STANDARDOWY
• Szybka kabura sportowa z 1 płetwą
• Tylna okładzina chwytu - rozmiar duży
• Dodatkowy magazynek
• Ładowarka do magazynka
• Zestaw do czyszczenia
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Model TP9 SF Elite to średniej wielkości model serii TP zasilany 15-sto nabojowym magazynkiem. Model ma prawo do 
tytułu „Elite” ze względu na obustronny zatrzask zamka, zaprojektowany zupełnie od nowa system bezpieczeństwa spustu, 
celownik światłowodowy Warren i zamknięty mechanizm igliczny oraz zmniejszony chwyt. Konstrukcja szkieletu broni została 
zmodyfikowana w porównaniu z poprzednią serią TP, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas strzelania. Oprócz 
wygodnego systemu przenoszenia, dzięki swojemu rozmiarowi, długość drogi spustu została również skrócona poprzez 
ulepszony mechanizm bezpiecznika spustowego. W ten sposób został podniesiony poziom wygody podczas strzelania przez 
kobiety. Wyposażona w światłowodową muszkę Warren i przyciemnioną szczerbinkę, broń umożliwia strzelcom zmianę celów 
w najszybszy możliwy sposób. Podobnie jak w całej serii TP; pistolet jest wyposażony w kaburę, większą tylną okładzinę 
chwytu i ładowarkę do magazynka, a także 2 magazynki marki Mac-Gar jako standardowe akcesoria.

TP9 SF ELITE

• System pojedynczego działania
• Kompaktowy polimerowy szkielet
•  Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote®  

over Tenifer®
• Wewnętrzna powłoka antykorozyjna
• Magazynki Mec-Gear

KALIBER 9mm 10-15-18 nabojowy magazynek

TP9 SF ELITE

SERIA TP
STRIKER FIRE SERIES
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TP9 SF ELITE

• System pojedynczego działania
• Kompaktowy polimerowy szkielet
• Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote® over Tenifer®
• Wewnętrzna powłoka antykorozyjna
• Magazynki Mec-Gear

KALIBER 9mm 10-15-18 nabojowy magazynek

www.canikarms.com 15
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TP9 SUB ELITE
TP9 Sub Elite jest pierwszą sub-kompaktową wersją pistoletów serii TP z lufą długości 3,6 cala. TP9 Sub Elite oferuje tą 
samą funkcjonalność, co modele standardowe i jest zaprojektowany tak, aby był wolny od utrudnień w celu lepszego ukrycia  
i szybszego dobycia. Oferuje również najlepsze rozwiązania potrzebne pistoletowi sub-kompaktowemu do samoobrony; 
jest wyposażony w  magazynek dwurzędowy, posiada nacięcia z przodu zamka, dzienne/nocne przyrządy celownicze  
z funkcją współdziałania z urządzeniami mikrooptoelektronicznymi. Skryta kabura do przenoszenia oraz zapasowy magazynek 
z podparciem palców są standardem w zestawie wraz z ładowarką do magazynków oraz zestawem do czyszczenia.

SERIA TP
STRIKER FIRE SERIES

ZESTAW STANDARDOWY
• Kabura z płetwą do skrytego przenoszenia broni
•  1 płytka polimerowa do montażu urządzeń 

optoelektronicznych
• Tylna okładzina chwytu – rozmiar duży
•  Dodatkowy magazynek z powiększoną stopką na  

podparcie dłoni
• Ładowarka do magazynków
• Zestaw do czyszczenia

CECHY GŁÓWNE
1   Przyciemniana, metalowa szczerbinka tarczowa  

Warren® Design,
2   Światłowodowa muszka Warren® Design
3   Wymienna tylna okładzina chwytu w 2 rozmiarach
4   Płytka montażowa do urządzeń mikrooptoelektronicznych 

z funkcją Co-Witness (jednoczesne zgranie przyrządów 
mechanicznych oraz optoelektronicznych)

5   Wskaźnik napięcia iglicy
6   Obustronny zatrzask magazynka
7   Wskaźnik obecności naboju w komorze
8  Przednie nacięcia na zamku
9   Obustronny przycisk zrzutu zamka
10  Zintegrowana szyna akcesoryjna Picatinny zgodna ze 

standardem MIL-STD-1913

TP9 SUB ELITE

• System pojedynczego działania
• Sub-kompaktowy polimerowy szkielet
• Wewnętrzna powłoka antykorozyjna
• Magazynki Mec-Gear

KALIBER 9mm 10-12 nabojowy magazynek
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Co-Witness Feature

TP9 SUB ELITE

• System pojedynczego działania
•  Magazynki Mec-Gear wraz z powiększoną stopką  

do podparcia dłoni
• Wykończenie metodą Tenifer®

KALIBER 9mm 10-12 nabojowy magazynek

www.canikarms.com 17



MODEL KALIBER / POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA RODZAJ DZIAŁANIA WYMIARY  (mm - cale) WAGA  ( g / oz ) INNY

9 mm DA/SA SAO DŁUGOŚĆ WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ LUFY Z PUSTYM MAGAZYNKIEM SZYNA MONTAŻOWA OBUSTRONNOŚĆ

TP9 Elite Combat 15 - 18 200 mm 7.88 “ 134 mm 5.28 ” 38 mm 1.50 ” 120 mm 4.72 ” 811 g 28.60 oz Zatrzask zamka oraz zatrzask magazynka

TP9 SFx Mod.2 10 - 15 - 20 210.5 mm 8.29 ” 145 mm 5.71” 37 mm 1.46 ” 132 mm 5.20 ” 838 g 29.55 oz Zatrzask zamka oraz zatrzask magazynka

TP9 DA 10 - 15 - 20 182 mm 7.16 ” 145 mm 5.71 ” 33 mm 1.30 ” 103.5 mm 4.07 ” 785 g 27.69 oz Zatrzask zamka oraz zatrzask magazynka

TP9 SA 10 - 15 - 20 192 mm 7.55 ” 145 mm 5.71 ” 33 mm 1.30 ” 113.5 mm 4.47 ” 806 g 28.43 oz Zatrzask magazynka

TP9 SF Elite 10 - 15 - 18 185 mm 7.28 ” 134 mm 5.28 ” 37 mm 1.46 ” 106.5 mm 4.19 ” 800 g 28.22 oz Zatrzask zamka oraz zatrzask magazynka

TP9 Sub Elite 10 - 12 170.5 mm 6.71 ” 116 mm 4.57 ” 37 mm 1.46 ” 91.5 mm 3.60 ” 695 g 24.52 oz Zatrzask zamka oraz zatrzask magazynka

DANE TECHNICZNE
STRIKER FIRE SERIES
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MODEL KALIBER / POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA RODZAJ DZIAŁANIA WYMIARY  (mm - cale) WAGA  ( g / oz ) INNY

9 mm DA/SA SAO DŁUGOŚĆ WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ LUFY Z PUSTYM MAGAZYNKIEM SZYNA MONTAŻOWA OBUSTRONNOŚĆ

TP9 Elite Combat 15 - 18 200 mm 7.88 “ 134 mm 5.28 ” 38 mm 1.50 ” 120 mm 4.72 ” 811 g 28.60 oz Zatrzask zamka oraz zatrzask magazynka

TP9 SFx Mod.2 10 - 15 - 20 210.5 mm 8.29 ” 145 mm 5.71” 37 mm 1.46 ” 132 mm 5.20 ” 838 g 29.55 oz Zatrzask zamka oraz zatrzask magazynka

TP9 DA 10 - 15 - 20 182 mm 7.16 ” 145 mm 5.71 ” 33 mm 1.30 ” 103.5 mm 4.07 ” 785 g 27.69 oz Zatrzask zamka oraz zatrzask magazynka

TP9 SA 10 - 15 - 20 192 mm 7.55 ” 145 mm 5.71 ” 33 mm 1.30 ” 113.5 mm 4.47 ” 806 g 28.43 oz Zatrzask magazynka

TP9 SF Elite 10 - 15 - 18 185 mm 7.28 ” 134 mm 5.28 ” 37 mm 1.46 ” 106.5 mm 4.19 ” 800 g 28.22 oz Zatrzask zamka oraz zatrzask magazynka

TP9 Sub Elite 10 - 12 170.5 mm 6.71 ” 116 mm 4.57 ” 37 mm 1.46 ” 91.5 mm 3.60 ” 695 g 24.52 oz Zatrzask zamka oraz zatrzask magazynka
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