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Návod k použití teleskopické pažby G3 pro pušku Sa58 a její klony 
 
 
 
 
1. Opěrka kompletní   
2. Tlačítko západky   
3. Vodítko - 2x   
4. Šroub vodítka M5x16 - 2x   
5. Západka  
6. Podložka západky   
7. Pružina západky   
8. Základna pažby   
9. Šroub víčka  
10. Víčko  
11. Tyč – 2x 
12. Šroub tyče M8x20 – 2x 
13. Podložka gumová – 2x 
 

 

Děkujeme  vám  za  zakoupení  produktu  ze  série  D-Force.  Jsme  hrdí  na  to,  že  jsme  Vám  nabídli  tento  výrobek 
konstruovaný a vyrobený na nejvyšší úrovni a dle přísných norem kvality. Jsme si jisti, že si  vychutnáte  prvotřídní  
provedení,  vysokou  spolehlivost,  uživatelský  komfort  a  naprostou  bezpečnost produktu.  

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ  
Nikdy  neprovádějte  žádné  laické  úpravy  produktů  D-Force.  Nikdy  neinstalujte  dodatečné  příslušenství za účelem 
zvýšení výkonu nebo užitné hodnoty produktů. Nikdy neprovádějte laickou  instalaci  produktů  D-Force  na  svoji  
zbraň.  Produkty  D-Force  jsou  určeny  výhradně  k  odborné  montáži  profesionálním  puškařem.  Nedodržení  těchto  
varování  zvyšuje  možnost  nehod  vedoucích  k  smrti  nebo  vážnému  poranění!  Nedodržení  těchto  požadavků  má  
také  vždy  za  následek  ztrátu  záruky.  Během  používání  produktu  jste  zodpovědní  za  Vaši  bezpečnost  a  
bezpečnost  ostatních  kolem Vás!  
 
Instalace pažby G3  
1. Pažba  je  určena  pro  instalaci  na  pušku  Sa58  a  její  klony.  Zbraň  musí  být  před  montáží  bezpečně vybitá a 
bez zásobníku!   
2. Odstraňte  původní  pažbu  odšroubováním  šroubu  M12.  Dosedací  plochu  pažby  na  zbrani  pečlivě očistěte a 
zkontrolujte její rovinnost. Tato rovinnost je velice důležitá pro instalaci  bez bočních vůlí. Zkontrolujte 
nepoškozenost a čistotu závitu M12 ve zbrani.   
3. Pažba  G3  je  dodávána  smontovaná.  Odšroubujte  tlačítko  západky  a  odstraňte  z  pažby  západku a její díly.    
4. Takto  připravenou  pažbu  zkuste  rukou,  bez  použití  hrubé  síly,  nasunout  na  zadní  čelo  zbraně  a  usadit,  aby  
otvor  v  základně  pažby  seděl  na  otvoru  se  závitem  M12  ve  zbrani.  Ve  většině případů se toto podaří. Pokud je 
díky výrobním odchylkám zbraně nedostatečná vůle  mezi  vodicími  trubičkami  základny  pažby  a  boky  zbraně,  je  
třeba  vnitřní  stranu  trubiček  vhodným  nástrojem  (jehlovým  pilníkem,  elektrickou  bruskou)  mírně  zbrousit.  
Základna  pažby musí jít na zbraň nasunout volně rukou.   
5. Ve  chvíli  kdy  je  základna  pažby  na  zbrani  bezpečně  usazena,  je  nutné  jí  přišroubovat  speciálním  
zápustným  šroubem  M12.  Tento  šroub  není  součástí  kompletu  pažby.  Tento  šroub  je  součástí  originálních  
sklopných  pažeb  zbraně  a  lze  jej  použít.  Vhodnější  a  důrazně  doporučená je varianta šroubu D-FORCE G3 s 
vnitřním šestihranem /inbus/ pro bezpečné  a  dokonalé  připevnění  pažby  ke  zbrani.  Šroub  můžete  před  finálním  
dotažením  potřít  vhodným závitovým lepidlem (Loctite). Šroub dotáhněte silou 42,5 Nm.   
6. Zkontrolujte,  zda  základna  pažby  nemá  na  zbrani  žádné  vůle  a  je  pevně  a  bezpečně  připevněna.  Poté  vložte  
do  základny  pažby  západku  a  její  díly  a  našroubujte  tlačítko  západky. Vyzkoušejte funkci zajišťování vysunuté 



pažby a dostatečný přítlak západky. Tento  přítlak můžete nastavit otáčením tlačítka západky. Ve chvíli, kdy budete s 
přítlakem a funkcí  zajišťování  vysunutí  spokojeni,  zapamatujte  si  polohu  tlačítka,  které  následně  vyšroubujte.  
Aplikujte  na  závit  západky  vhodné  závitové  lepidlo  (Loctite)  a  tlačítko  zašroubujte  zpět  do  zvolené polohy. 
Následně vyčkejte pro bezpečné zaschnutí lepidla.   
7. Vaše nová pažba je připravena k použití!  
 
Bezpečné použití 
Střelbu ze zbraně doporučujeme vést výhradně s vysunutou pažbou. Zasunuté tyče pažby aktivně brání přepnutí 
pojistky zbraně do polohy střelby. Při vysouvání pažby vždy pečlivě  zkontrolujte  zapadnutí  západky  do  tyčí  opěrky  
/click/.  Nemanipulujte  s  pažbou,  když  je  zbraň  nabitá  a  odjištěná.  Pokud  zjistíte  jakékoliv  poškození  pažby  
nebo  její  uvolnění  na  zbrani,  ihned  jí  přestaňte používat a zajistěte odbornou opravu!  
 
Životnost  
Přestože  je  pažba  navržena  jako  mimořádně  robustní  zařízení,  které  je  dlouhodobě  schopné  vydržet  velice  
agresivní  zpětný  ráz  pušky  Sa58,  ani  ona  není  vybavena  nekonečnou  životností.  Životní cyklus pažby můžete 
snadno prodloužit několika způsoby:   
1. Správnou  údržbou  funkčních  ploch  a  pravidelnou  kontrolou  šroubových  spojů  a  vůlí  mechanizmu.   
2. Použitím účinné úsťové brzdy, omezující zpětný ráz zbraně. Doporučeny a otestovány jsou  originální produkty D-
Force. S jinými výrobky nemůžeme zaručit optimální výsledky.   
 
Údržba 
Pažba  je  vyrobena  z  kombinace  pevnostního  duralu, ocelových  černěných nebo zinkovaných dílů a uhlíkového  
polymeru. Proto pažba vyžaduje jen poměrně malou  provozní  údržbu.  Před  a  po  každé  střelbě  zkontrolujte  vůle  v  
mechanizmu  pažby.  Tyče  opěrky  a  vodící  otvory  tyčí  udržujte  v  čistotě.  Na  vodící  otvory,  tlačítko  západky  a  
západku  pravidelně  aplikujte  menší  množství  (kapku)  kvalitního  oleje.  Výrazně  tím  prodloužíte  životnost  
uložení  a  mechanizmu  a  předejdete  brzkému  vzniku  vůlí.  Vyvarujte  se  vniknutí/zapadnutí  pevných  předmětů, 
nečistot, prachu a písku do mechanizmu a vodících otvorů.  
  
Ostatní 
Po  instalaci  pažby  se  vlivem  změněné  geometrie  úchopu  zbraně  a  rozdílné  tuhosti  pažby  může  subjektivně  
změnit  nástřel  zbraně.  V  takovém  případě  proveďte  korekci  mířidel.    Pro  dokonalé  využití  vynikajících  
možností  pažby  G3    a  zvýšení  její  životnosti  doporučujeme  na  zbraň  nainstalovat vysoce účinný kompenzátor 
D-Force.   
   
Doživotní záruka 
Na tento produkt poskytujeme prvnímu kupujícímu doživotní záruku na výrobní a materiálové  vady. Vadný produkt 
bude bezplatně opraven nebo vyměněn. Záruka je limitována použitím na  jediné zbrani a jediné montáži na zbraň a 
nevztahuje se na poškození způsobené nevhodnou  montáží nebo nevhodným použitím. Záruka se také nevztahuje na 
estetické vady povrchové úpravy a přirozené opotřebení.  Pro přiznání doživotní záruky je nutné vyplnit registrační 
formulář, který je součástí výrobku a zaslat jej výrobci produktu.   
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