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Důležité pokyny pro používání střelných zbraní 

Je nutné pomatovat na to, že i ta nejbezpečnější puška je pro Vás a pro ostatní potenciálně nebezpečná v případě, že s ní není správné 

zacházeno. Nejdříve ze všeho si přečtěte a vezměte na vědomí provozní pokyny a naučte se, jak zbraň pracuje a jak se s ní má zacházet. Se 
zbraní vždy zacházejte tak, jako by byla nabitá. 

UPOZORNĚNÍ: 

Vždy si pamatujte: Pokud se nechystáte střílet, mějte prst vždy mimo spoušť. Zbraní vždy miřte do bezpečného směru, abyste nezasáhli 
sebe nebo jiné osoby. 

Při rozborce nebo sborce zbraně nepoužívejte násilí. Zbraň je bezpečná tak dlouho, pokud je v bezvadném technickém stavu. Nesprávné 

zacházení a chybějící údržba může vést k chybným funkcím a snížené bezpečnosti zbraně. Mějte vždy na paměti možná rizika vyplývající z 
pádu zbraně nebo koroze, nebo z dalších vnějších vlivů. V takových případech si nechte svou zbraň zkontrolovat kompetentním puškařem 

předtím, než ji začnete znovu používat. Neoprávněné úpravy mechanizmu, poškození způsobená použitím síly a úpravami, provedenými 

třetími osobami, vedou ktomu, že výrobce nepřejímá jakoukoliv odpovědnost. Práci na zbrani může provádět pouze oprávněný a 
kvalifikovaný puškař. 
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UPOZORNĚNÍ: 

Ruční pojistku vždy ponechte nastavenu ((v poloze „SAFE" (ZAJIŠTĚNO)], 
dokud nechcete střílet. 

1 Ruční pojistka zbraně 

POLOHA ZAJIŠTĚNO - otočte páčku pojistky doprava tak, aby značka 
směřovala na slovo „SAFE" (ZAJIŠTĚNO) (fig. 1). 

POLOHA STŘELBA - otočte páčku pojistky doleva tak, a aby značka směřovala 

na slovo „FIRE" (ODJIŠTĚNO) (fig. 2). 
Indikátor polohy ruční pojistky (fig. 3 a 4) je také na druhé straně střelné zbraně. 

UPOZORNĚNÍ: 

NIKDY SE NESPOLÉHEJTE POUZE NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
SAMOTNÉ - buďte vždy mimořádné opatrní, při zacházeni se zbraní používejte 

bezpečné způsoby a vyvarujte se situaci, které by mohly vést k nehodě. 

UPOZORNĚNÍ: 

Po vyjmutí zásobníku ze zbraně vždy zkontrolujte nábojovou komoru střelné 

zbraně. Vždy se přesvědčte o tom, zda v nábojové komoře nezůstal žádný náboj. 

UPOZORNĚNÍ: 

Pro kontrolu se přesvědčte o tom, zda je střelná zbraň vybitá (nábojová komora 

je vyprázdněná, v hlavni nejsou žádné překážky, zásobník je prázdný) a že je 

pojistka v zajištěné poloze (SAFE) a hlaveň míří do bezpečného směru. 
UPOZORNĚNÍ: 

Nikdy nevkládejte ruku před hlaveň. 

Funkční kontrola: 

1. Pohyb závěru: Zbraň musí být zajištěna, vyjměte zásobník a zasuňte závěr odtažením nabíjecího táhla. Pusťte nabíjecí táhlo a tím 

se závěr vrátí zcela dopředu. 

2. Záchyt závěru: Vložte prázdný zásobník, zatáhněte nabíjecí táhlo zcela dozadu (k sobě). Závěr je blokován v poloze úplně vzadu. 
3. Odjištění: Přesvědčte se o tom, zda je střelná zbraň zajištěná a vybitá (vyjmutý zásobník, nábojová komora je vyprázdněná, v 

hlavni nejsou žádné překážky)! Natáhněte nabíjecí táhlo. Odjistěte, přesvědčte se tom, zda hlaveň míří do bezpečného směru. 

Stiskněte spoušť. Úderník se posune do vypuštěné (nenatažené) polohy. Zbraň zajistěte pojistkou. 
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Nabíjení střelné zbraně 

UPOZORNĚNÍ: 

Pro kontrolu se přesvědčte o tom, zda je střelná zbraň vybitá (nábojová komora je vyprázdněná, v hlavni nejsou žádné 
překážky, zásobník je prázdný), pojistka je v zajištěné poloze (SAFE), hlaveň míři do bezpečného směru. 

Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku a prázdný zásobník vyjměte (fig. 5). Ke stlačení podavače použijte tlačítko po straně. 

Vložte náboj pod lemy zásobníku a současně stlačte podavač dolů (fig. 6). Nepoužívejte nadměrnou sílu. Vložte plný 
zásobník tak, až jej záchyt zásobníku zajistí ve správné poloze (fig. 7). Poklepáním zásobníku rukou se přesvědčte, že 

zásobník je pevně a správně usazen. 

Vkládání prvního náboje do nábojové komory 

Zvedněte střelnou zbraň rukou, kterou budete střílet a namiřte hlaveň do bezpečného směru. Druhou rukou natáhněte a 

uvolněte pomoci nabíjecího táhla závěr (fig. 8). Nikdy nevkládejte ruku před hlaveň. Když se závěr pohybuje dopředu, 

zasune první náboj do nábojové komory. Úderník je nyní natažen. Ponechte pojistku v poloze „ZAJIŠTĚNO" (SAFE), 
dokud nejste připraveni ke střelbě. 

UPOZORNĚNÍ: 

Nikdy nevkládejte ruku před hlaveň. 

UPOZORNĚNÍ: 

Náboj do nábojové komory zavádějte vždy podáváním ze zásobníku. Nerespektování tohoto upozornění může mít za 
následek vážné zranění nebo smrt, buď Vaší nebo jiných osob. Nikdy se nepokoušejte nabíjet střelnou zbraň vkládáním 

náboje do otevřeného výhozného okénka. 

UPOZORNĚNÍ: 

Zbraně HK MP5 ráže .22 LR jsou navrženy tak, aby byly schopné střílet v době, kdy je vyjmut zásobník. Proto v případě, 

že je zásobník ze střelné zbraně vyjmut a v nábojové komoře je zasunut náboj, při stisknutí spouště dojde k výstřelu. 

UPOZORNĚNÍ: 

Střelná zbraň je nyní připravena ke střelbě. Ukazováček, nebo prst, který mačká spoušť, držte mimo spoušť a mimo lučík spouště, dokud 

nejste připraveni ke střelbě. 

Střelba 

Uchopte střelnou zbraň jednou rukou za podpažbí a druhou rukou za rukojeť, ukazováčkem se opírejte o vnější stranu 

lučíku spouště. Zvedněte střelnou zbraň a zatlačte pažbu pevné do ramene. 

Zamiřte na cíl v bezpečném směru. Přestavte ruční pojistku do polohy "FIRE" odjištěno. Stiskněte pomalu spoušť a 
udržujte tlak tak dlouho, dokud není náboj vystřelen. 

Bezprostředné po výstřelu se střelná zbraň opět nabije. 

• Můžete pokračovat ve střelbě stisknutím a úplným uvolněním spouště, dokud není vyprázdněn zásobník. K 

vypálení dalšího výstřelu musíte uvolnit spoušť a znovu ji stisknout. 

• Pokud chcete přestat střílet, uvolněte spoušť, sejměte prst z lučíku spouště a přestavte přepínač pojistky do 

polohy „SAFE" (ZAJIŠTĚNO). Pokud jste ze zásobníku vystřelili poslední náboj, závěr bude držen v poloze 

úplně vzadu, takže střelnou zbraň je možné rychle znovu nabít výměnou zásobníku, nebo je možné zkontrolovat 

nábojovou komoru, abyste se ujistili, zda je prázdná (fig. 9). 
Odjištění 

• Pokud se rozhodnete, že již nebudete střílet poté, co byl úderník natažen, nebo pokud chcete dočasně zastavit 

střelbu, nechte střelnou zbraň namířenou do bezpečného směru. 

• Sejměte prst z lučíku spouště. 

• Přestavte ruční pojistku do polohy „SAFE“ (ZAJIŠTĚNO) a vyjměte zásobník. 

• K vyhození zbývajících nábojů (náboje) zatlačte nabíjecí táhlo směrem dozadu.  

• Přesvědčte se o tom, zda je střelná zbraň vybitá (nábojová komora je vyprázdněná, v hlavni nejsou žádné překážky, zásobník je 

prázdný)! 

• Musíte se ujistit o tom, že v nábojové komoře není žádný náboj a v hlavni žádná překážka. Nezapomeňte, že vždy, když uvolníte 

závěr a zásobník ve střelné zbrani obsahuje náboj, střelnou zbraň znovu nabijete a bude schopná střelby. 

• Přestavte ruční pojistku do polohy „FIRE" (ODJIŠTĚNO) (fig 10). 

• Stiskněte spoušť k vypuštění bicího mechanismu. 

• Přestavte pojistku do polohy „SAFE" (ZAJIŠTĚNO). 

• Střelnou zbraň je nyní možné bezpečně přenášet. 

Poznámka: Zbraň má vnitřní záchyt závěru. Závěr dejte do přední polohy a vyjměte zásobník. Zkontrolujte, že 

komora je čistá, vložte indikátor prázdné komory a pak natáhněte a uvolněte nabíjecí táhlo. 

UPOZORNĚNÍ: 

Pří odjištění ponechte střelnou zbraň namířenou do bezpečného směru. 

Nedodržení tohoto postupu může mít za následek vážné zranění nebo smrt. 

Střelná zbraň s prázdným zásobníkem 

Po vystřelení posledního náboje je závěr držen v otevřené poloze záchytem závěru (fig. 11). 

Přestavte pojistku do polohy „SAFE" (ZAJIŠTĚNO). 

Pokračování ve střelbě - Zaměňte prázdný zásobník za plný. Zatáhněte závěr do zadní polohy a uvolněte jej pomocí 
nabíjecího táhla (fig. 8), závěr se bude posouvat dopředu a zavede do nábojové komory první náboj. Držte střelnou 

zbraň v ruce, kterou budete střílet, prst držte mimo spoušť a zbraní miřte do bezpečného směru, abyste neohrozili jiné 

osoby. 
Přerušení střelby - Vyjměte zásobník a zkontrolujte nábojovou komoru, abyste si ověřili, zda neobsahuje střelivo (fig 

11). Uzavřete závěr a vypusťte úderník, jak bylo popsáno v části 6.  

Vybíjení 

Namiřte hlaveň do bezpečného sméru. Přestavte pojistku do polohy „SAFE" (ZAJIŠTĚNO). Vyjměte zásobník. Ujistěte se, zda je nábojová 

komora prázdná odtažením nabíjecího táhla, pak můžete vizuálně zkontrolovat nábojovou komoru (fig. 11). Vložte modrý indikátor prázdné 

komory. Zasuňte nabíjecí táhlo tak, až se závěr posune do přední polohy. Přestavte ruční pojistku do polohy „FIRE” (ODJIŠTĚNO) (fig. 10) 
a stiskněte spoušť k vypuštění bicího mechanismu střelné zbraně. Střelnou zbraň je nyní možné bezpečně přenést. 

Odstranění selhání zbraně  

UPOZORNĚNÍ: 

Pokud se ukazuje, že střelná zbraň nepracuje správně, nebo se provoz zbraně změnil „způsobem, který lze vnímat nebo slyšet", zastavte 

střelbu. Ujistěte se, zda je střelná zbraň namířena do bezpečného směru, zbraň vybijte a nechte ji zkontrolovat a provést zkušební střelbu 

puškařem, který je kvalifikovaný pro provádění servisu na puškách HK MP5 vyrobených firmou Carl Walther. 
- Pokud selže náboj při výstřelu, čekejte 30 sekund a hlavní přitom miřte do bezpečného směru. 

- Přestavte ruční pojistku do polohy „SAFE“ (ZAJIŠTĚNO) a vyjměte zásobník. 
- Držte prst, který mačká spoušť, mimo spoušť a mimo lučík spouště. 
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- Uchopte závěr pomocí nabíjecí táhlo a prudce ji potáhněte dozadu k vyhození náboje, který selhal. Zkontrolujte vizuálně komoru 

hlavně a vývrt hlavně, zda zde nejsou překážky. Nikdy se nedívejte dolů do hlavně ze strany ústí hlavně. 

- Musíte se ujistit o tom. že v nábojové komoře nejsou žádné náboje a v hlavni není žádná překážka. 
Nezapomeňte, že vždy, když uvolníte závěr a zásobník ve střelné zbrani obsahuje náboj, střelnou zbraň znovu 

nabijete a bude schopná střelby. 

UPOZORNĚNÍ: 
Vadný náboj, který selhal, se nepokoušejte použít znovu. 

Seřízeni průzoru hledí 

Otáčením regulátoru hledí můžete nastavit čtyři různé šíře průzoru (fig. 12). 
Seřízení hledí 

Náměr se seřizuje pomocí regulátoru náméru (fig. 12).Otáčením regulátoru se seřizuje námér nahoru nebo dolů. 

Otáčením ve směru hodinových ručiček se námér snižuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se námér 
zvyšuje. 

Horizontální nastavení mířidel se seřizuje šroubem (2) na pravé strané hledí (fig. 12). Nejdříve je nutné uvolnit vrchní 
zajišťovací šroub hledí (1), (po nastavení musí být šroub znovu utažen). Otáčením šroubu pro horizontální nastavení 

se seřizuje námér vpravo nebo vlevo. Otáčením ve směru hodinových ručiček se náměr upravuje vlevo, otáčením 

proti směru hodinových ručiček se náměr upravuje vpravo. 
Nastavení teleskopické pažby 

Pažbu je možné délkově nastavit. Stisknutím západky pažby je možné pažbu nastavit na různé délky (fig. 14).  

Seřízení rychlosti závěru 

Rychlost závěru je možné nastavit podle různých požadavků na náboje. Abyste se dostali ke šroubu pro nastaveni 

rychlosti závěru, zbraň je třeba rozložit podle popisu v oddílu 11 Rozborka v polních podmínkách. Nastavte rychlost 

závěru pouze v případě, že se vyskytly problémy při střelbě s odlišným druhem střeliva. 

Pro střelivo s vysokou rychlostí použijte ke snížení rychlosti závěru imbusový klíč (klíč do vnitřního šestihranu) o 

správné velikosti - otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček (fig. 15). Základní pozice seřizovacího šroubu - 

hrana hlavičky šroubu v rovině s télem závěru. Otáčením ve směru hodinových ručiček (max. 9 celých otáček) se 
rychlost závěru snižuje. *! Pozor - úprava seřizovacího šroubu nesmí přesáhnout 9 otáček!!! 

Pro standardní střelivo použijte ke sníženi rychlosti závěru imbusový klíč (klič do vnítřniho šestihranu) o správné 

velikosti - otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček (obr. 15). Hlava šroubu nesmí vyčnívat ven, ani se nesmi 
vyjímat ze zbraně. 

Montáž optických mířidel 

Pro montáž optických miřidel nejdříve připevněte "Nízkou montáž" (fig 16). Možno přikoupit jako příslušenství (kód 
WAL 2245334). 

Na montáž připevněte běžným způsoben optiku (fig 17). 

Rozborka v polních podmínkách  

UPOZORNĚNÍ: 

Pokyny k rozloženi vždy přesně dodržujte. Neprovádějte nic navic ktomu, co je uvedeno v této příručce. Nikdy 

neměňte ani neupravujte díly ve své střelné zbrani. 
UPOZORNĚNÍ: 

Vždy, když manipulujete se zbraní při čištění nebo údržbě, používejte ochranné brýle, které jsou určeny pro použití 

se střelnými zbraněmi. 
UPOZORNĚNÍ: 

Před rozložením přestavte ruční pojistku do polohy SAFE (ZAJIŠTĚNO), vyjměte zásobník a zkontrolujte, zda není 

střelná zbraň nabita. 
K rozložení zbraně vložte prázdný zásobník, zatlačte závěr pomocí nabíjecího táhla do polohy zcela vzadu. Pro další 

rozloží vyjměte zásobník. Zkontrolujte, zda není ve zbrani žádný náboj. Zbraň může být otevřena vytlačením kolíku 

zadního uzávěru zbraně doprava (fig. 18-19). Pažbu vyjměte po vyklopeni závěru nahoru. 
POZNÁMKA: Další rozložení není nutné a ani se nedoporučuje, došlo by ke ztrátě nároku na záruku. 

Pokud byl odejmut kompenzátor, pří zpětné instalaci kompenzátor zatáhněte rukou a pak. pomocí klíče, dotáhněte o 

% otáčky (fig. 20).  
Čištění 

K uchováni střelné zbraně ve funkčním stavu a k prodlouženi provozní životnosti by se měla zbraň v pravidelných 

intervalech čistit a udržovat. 
UPOZORNĚNÍ: 

Hlaveň zbraně musí vždy směřovat do bezpečného prostoru. Přestavte ruční pojistku do polohy „SAFE“ 

(ZAJIŠTĚNO), vložte modré sušitko (indikátor prázdné komory), vyjměte zásobník, otevřete závěr a zkontrolujte, 
zda není ve zbrani náboj. 

Odstraňte nečistoty ze zadní části hlavně, lemů zásobníku, podavače a uzávěru pomocí kartáče a utěrky. Vyčistěte 

hlaveň pomocí rozpouštědla a kartáče a pak díly osušte čistými hadříky; začněte vždy u nábojové komory. Opakujte 
tak dlouho, dokud není hlaveň čistá. Všechny kovové díly potřete tenkou vrstvou oleje. Střelnou zbraň znovu složte a 

zkontrolujte, zda je její funkce v pořádku. 

• Zkontrolujte, že je pojistka v poloze "ZAJIŠTĚNO - SAFE” 

• Vložte prázdný zásobník a natáhněte nabíjecí táhlo závěr zůstává otevřený. 

• Odejměte zásobník 

• Vizuálně zkontrolujte, zda ve zbrani není žádný náboj Vysuňte zadní čep závěru, závěr se 

vyklopí nahoru 

• Pečlivě vyčistěte oblast závěru zbraně kartáčem a hadříkem od usazenin a drobných 

nečistot  

• Pomocí vytéráku a čistící emulze vyčistěte hlaveň a to vždy směrem od nábojové komory  

• Aplikujte 4 kapky oleje na hlavní pružinu (fig. 21) 

• Aplikujte 1 kapku oleje na vytahovač (fig. 22) 

• Aplikujte 1 kapku oleje na sestavu úderníku a na pohyblivé části pažby (fig. 21 - 22). 

• Po sestaveni zbraně vložte zadní čep závěru Vnější části zbraně ošetřete olejem a vytřete 

hadříkem Vložte modré sušitko (indikátor prázdné komory) 
POZNÁMKA: Na pružinu, vytahovač a úderník neaplikujte vice oleje než jak je popsáno výše. Větši množství oleje může 

nakumulovat nečistoty a usazeniny a zapříčinit selhání zbraně. 

Skladování  
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UPOZORNĚNÍ: 

Nabitou střelnou zbraň nikdy nenechávejte bez dozoru! 

Střelnou zbraň vždy uchovávejte a skladujte nenabitou, pojistku nechte v poloze „SAFE" (ZAJIŠTĚNO). Uchovávejte střelnou zbraň a 
střelivo mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Střelné zbraně by měly být skladovány odděleně od střeliva. Vložte modré sušitko 

(indikátor prázdné komory) (fig. 23).  

Opravy 

Pokud jsou jakékoliv výrobky vadné nebo poškozené, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní odděleni firmy WALTHER. 

UPOZORNĚNÍ: Kontrolovat a opravovat Vaši střelnou zbraň smí pouze oprávnéný a kvalifikovaný puškař! 

Záruka 

Béhem prvního roku po datu prodeje opraví nebo vymění firma WALTHER bezplatně Vaši vadnou střelnou zbraň za předpokladu, že vada 

nebyla způsobena Vašim nesprávným používáním nebo nedbalostí. 

Na střelné zbraně WALTHER se vztahuje záruka na to, že jsou bez vad materiálu a vad řemeslného zpracováni. Jakékoliv takové vady. o 
kterých firma WALTHER obdrží písemné oznámení během jednoho roku od data prodeje původnímu vlastníkovi, budou firmou WALTHER 

bezplatné odstraněny v přiměřené době po tomto oznámení a odeslání střelné zbraně, jak je stanoveno níže. Garanční nároky (písemně) a 
dotčená střelná zbraň by měly být odeslány do Záručního servisu fy WALTHER v originálním obalu nebo v podobně bezpečném obalu. 

Navíc je třeba přiložit kopii prodejního dokladu znějící na jméno vlastníka, nebo kopii formuláře ATF 4473 udávající datum prodeje. 

UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ! Při přepravě střelné zbraně se přesvědčte o tom, zda neni nabitá a zda je pojistka v poloze SAFE 
(ZAJIŠTĚNO). 

Garanční nároky by měly uvádět model a výrobní číslo dotčené střelné zbraně a popis zjištěného problému. Doporučuje se, aby dodávka byla 

pojištěna vlastníkem, protože fa WALTHER nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo poškození při přepravě. Poplatky za přepravu a pojištění 
při vrácení vlastníkovi jdou k tíži fy WALTHER, pokud je nárok kryt zárukou. 

TATO ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A JE POSKYTNUTA NÁHRADOU ZA JAKOUKOLIV A VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, 

VÝSLOVNĚ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ. ODMÍTAJÍ SE VŠECHNY MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO 

ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A JAKÁKOLIV NEBO VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST 

ZA PORUŠENÍ, POKUD K NĚJAKÉMU DOŠLO, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY STANOVENÉ ZÁKONEM. 

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENÍ FA WALTHER ODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ, POKUD 

SE TÝČE EKONOMICKÝCH ZTRÁT, ZRANĚNÍ, SMRTI NEBO ŠKODY NA MAJETKU, AŤ JIŽ JAKO VÝSLEDEK 

PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO JINÉHO ZANEDBÁNÍ. 

Některé státy nedovoluji vyjmutí nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyjmutí se nemůže 
použít zcela nebo zčásti. 

Fa WALTHER není odpovědná za následně uvedené škody: 

Vady nebo chybné funkce vyplývající z nedbalého zacházení, neoprávněných seřízeni nebo úprav provedených, nebo i v případě pokusu o 
jejich provedení, kýmkoliv jiným, než kvalifikovaným puškařem dodržujícím oprávněné postupy fy WALTHER, nebo z rozložení nad rámec 

pokynů v části Rozborka v polních podmínkách v této příručce. Použití vadného nebo nesprávného střeliva, vznik koroze, nedbalost, hrubé 

zacházení, běžné opotřebení nebo nepřiměřené používání. Zneužití ke kriminálním činům, nedbalost, další prodej, použiti pod vlivem drog, 
léků nebo alkoholu. 

Fa WALTER si vyhrazuje právo určit, co tvoří běžné opotřebení. Tato záruka Vám poskytuje přesně stanovená zákonná práva. Můžete mít 

také jiná práva, která se stát od státu liší. Poznámka: Je vyloučena veškerá odpovědnost v případě, že nejsou respektovány pokyny v této 
příručce. 

 Heckler & Koch MP5 A5 Heckler & Koch MP5 A4 Heckler & Koch MP5SD6 

Ráže: .22 LR HV .22 LR HV .22 LR HV 

Spoušť 

   

Dynamický závěr Dynamický závěr Dynamický závěr 

Odpor spouště 2500 - 4000 g 2500 - 4000 g 2500 - 4000 g 

Kapacita zásobníku 25 nábojů 25 nábojů 25 nábojů 

Rozměry (d/v/š) 

| 

680 - 860 / 216 / 55 mm 680-860/216/55 mm 680-860/216/55 mm 

\ Délka hlavně 409 mm 409 mm 409 mm 

Délka záměrné osy 335 mm 335 mm 335 mm 

Průměr hledí průzoru 
. 

6 / 3,4 / 2,9 /2,5 mm 6/3,4/2,9/2,5 mm 6/3,4/2,9/2,5 mm 

Šířka mušky 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 

Hmotnost bez zásobníku 

1 

3 200g 

   

2 940 g 3 060 g 

Hmotnost zásobníku (prázdného) 70 g 70 g 70 g 
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Výrobní číslo: 

 

Datum prodeje: 

 

Podpis: 

 

Razítko prodejny: 

 

 

 

 

Kontakt:          
WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna 

W.T.A. service s.r.o. 

Rokycanská 62,Plzeň, 312 00 

Reklamace:    777 649 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod) 

Technické dotazy:    774 949 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod) 

Telefonické objednávky:  725 927 460 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod  

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797 

e-mail: info@alfatactical.cz 

http://www.alfatactical.cz 
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