UNRRA Group s.r.o. – obchodní divize

Návod k montáži předpažbí D-Force Tactical Spirit pro Sa58

Seznam náhradních dílů*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nadpažbí – 1 ks
Podpažbí levé – 1 ks
Podpažbí pravé – 1 ks
Spojovací šroub M5x25 – 2 ks
Upevňovací šroub M6x22 – 3 ks
Matice spodního railu čtyřhranná - 2-3ks
Šroub railu M5x12 – 9-14 ks
Zadní šroub nadpažbí M5x30 – 1 ks
Zadní matice nadpažbí M5 – 1 ks
Vymezovací šroub nadpažbí M5x5 – 1 ks
Podložka bočních railů – 4-6 ks
Horní rail dlouhý/krátký – 1 ks
Dolní rail dlouhý/krátký – 1 ks
Boční rail dlouhý/krátký – 2 ks

*přesný obsah každé dodávky se liší v
závislosti na objednané výbavě předpažbí.
Poděkování
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 ke 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!
Upozornění
Předpažbí je určeno výhradně pro instalaci na pušku Sa58 a její klony. Zbraň musí být před montáží bezpečně vybitá a
bez zásobníku! Pokud díky rozdílným tolerancím na jednotlivých zbraních nelze předpažbí nasadit volně, zkuste velmi
jemně přitlačit. Pokud nelze předpažbí ani poté usadit, kontaktujte výrobce předpažbí pro odbornou montáž. NIKDY
nepoužívejte nepřiměřeného násilí k montáži předpažbí!
Instalace podpažbí
1. Odstraňte originální nadpažbí a podpažbí Sa58. Zkontrolujte čistotu a nepoškozenost dosedacích ploch na zbrani.
2. Položte zbraň na pravý bok a rukou pravou stranu podpažbí bez použití nadměrné síly umístěte na místo původního
podpažbí. Pokud je původní objímka podpažbí uvolněná, vlepte do bočních drážek podpažbí antivibrační gumové těsnění.
3. Do předem vybraných pozic na spodní straně podpažbí vložte připravenou, částečně sešroubovanou, sestavu spodního
railu – rail, šrouby M5x12 a speciální čtyřhranné matice.
4. Přiložte levou stranu podpažbí, sestavu slícujte a lehce sešroubujte šrouby M5x25.
5. Podpažbí vyrovnejte na zbrani do optimální pozice a pevně připevněte na zbraň šrouby M6x22. Poté dotáhněte i šrouby
M5x25 a šrouby spodního railu.
6. Pokud nebudete podpažbí a spodní rail ze zbraně již demontovat, zafixujte šrouby při montáži vhodným lepidlem na
závity (Loctite).

Instalace nadpažbí
1. Rukou nadpažbí bez použití nadměrné síly umístěte na místo původního nadpažbí.
2. Nadpažbí na zbrani zafixujte instalací a dotažením zadního inbus šroubu M5x30, který dotáhněte přiměřenou silou.
Závity tohoto šroubu udržujte řádně promazané vhodným mazadlem. Nepoužívejte lepidlo na závity!
3. Pomocí šroubu M5x5 (červíku) v přední části nadpažbí jemně vymezte výškovou vůli nadpažbí vůči zbrani. Tento
šroub zafixujte vhodným lepidlem na závity (Loctite).
4. Po instalaci a kontrole kompletního předpažbí vystřelte ze zbraně několik desítek ran. Pak zkontrolujte, zda je nadpažbí
patřičně usazené. Případné vůle vzniklé slícováním ploch odstraňte dotažením montážních a vymezovacích šroubů.
5. Nyní je vaše nové předpažbí Tactical Spirit připraveno k používání!
Důležité montážní upozornění
Aby bylo možné dosáhnout vysoké přesnosti střelby s optickým zaměřovačem nasazeným na nadpažbí, bylo nutné
minimalizovat jakékoliv nežádoucí vůle v uložení předpažbí. Proto je předpažbí D-Force Tactical Spirit vyrobeno s
naprosto minimálními tolerancemi vůči zbrani. Ovšem puška Sa58 je vyráběna v poměrné vysoké rozměrové toleranci.
Tyto tolerance bývají obzvláště vysoké v případě zkrácených klonů pušky. V důsledku toho je možné, že na některé
zbraně půjde předpažbí namontovat velmi snadno a na některé bude muset být rozměrově přizpůsobeno.

!!! VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ !!!
!!! ZÁSADNĚ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NADMĚRNÉ SÍLY K INSTALACI PŘEDPAŽBÍ!!!
Podpažbí a zejména nadpažbí musí být nasazeno zcela volně a s dostatečnou vůlí! Nadpažbí nesmí být nasazeno
s přesahem, nesmí být napružené, ani jakkoliv těsně usazené. Nadpažbí musí jít na zbraň nasunout zcela volně.
Nevhodně nainstalované předpažbí může prasknout při montáži, ale i v průběhu střelby vlivem kmitání hlavně!
Poškození předpažbí zapřičiněné chybnou nebo násilnou montáží není v žádném případě kryté doživotní
zárukou D-Force!
V případě potíží s instalací neváhejte kontaktovat výrobce pro odbornou montáž. Pokud se rozhodnete předpažbí
individuálně upravit pro konkrétní zbraň, postupujte dle následujícího návodu:
Pokud je nadpažbí příliš dlouhé a nevejde se mezi tělo zbraně a plynový násadec.
Změřte “Montážní prostor” nadpažbí. Podle jeho délky proveďte jemným pilníkem úpravu plochy “2.” na čele nadpažbí.
V tomto rozměru musí být vůle nejméně 0,5 mm.
Pokud nadpažbí lze částečně na zbraň nasunout, ale klade pružný odpor.
Je třeba jemným pilníkem upravit celé horní plochy ozubů “3.”, zbrousit roh “4.” a případně i vnitřní kruhovou plochu do
té míry, aby úplně vymizel pružný odpor a nadpažbí šlo nasadit zcela volně.
Všechny plochy odbrušujte jemně a po malých vrstvách a vůli nadpažbí často kontrolujte přímo na zbrani, aby nevznikly
zbytečně velké vůle. Cílem je, aby nadpažbí šlo na zbraň nasunout zcela volně, ale bez zbytečných vůlí. Po
dopasování nadpažbí opracované plochy zalakujte vhodným černým lakem.

Instalace taktických lišt (railů)
Předpažbí lze snadno vybavit až čtyřmi kusy railů různé délky. Vyberte vhodný typ railů z nabídky D-Force a pomocí
inbus šroubů M5x12 je pevně přišroubujte do připravených otvorů na plochách předpažbí. Boční lišty je nutné podložit
vymezovacími podložkami. Spodní lišta se připevňuje pomocí čtyřhranných matic do předem připravených pozic přímo
při instalaci podpažbí. Horní lištu je nutné připevnit nejméně třemi šrouby. Šrouby zafixujte vhodným lepidlem (Loctite).

Účel předpažbí Tactical Spirit
Předpažbí Tactical Spirit je určeno pro instalaci příslušenství až na čtyři raily s odpovídajícím profilem úchytných prvků.
K dispozici jsou dva základní typy railů – standartní (komerční) a originální D-Force. Výrobky označené pro instalaci na
STANAG 4694, Weaver rail, Mil-STD 1913, Picatiny nebo STANAG 2324 lze ve většině případů na standartní raily
namontovat, ovšem mohou se vyskytnout i nekompatibilní formáty úchytných prvků. Výrobce neručí za 100%-ní
shodnost se všemi dostupnými výrobky třetích stran. Pokud vyžadujete maximální kompatibilitu s aktuální normou
STANAG 4694, zvolte zásadně originální raily D-Force, jejichž parametry plně vyhovují této normě. Originální rail DForce je důrazně doporučen pro montáž optických přístrojů na nadpažbí při profesionálním použití zbraně.
Součet hmotností všech nasazených doplňků na předpažbí by neměl přesáhnout 500 gramů, přičemž nadpažbí by nemělo
být zatíženo více jak 150 gramy. Všechny doplňky musí být bezpečně a pevně upevněny bez jakýchkoliv vůlí a
namontovány tak, aby bylo předpažbí vyváženo a namáháno souměrně.
Použití předpažbí Tactical Spirit
Předpažbí Tactical Spirit bylo vyvinuto jako moderní náhrada originálního předpažbí Sa58, která umožňuje efektivní
montáž moderního příslušenství až na čtyři montážní raily. Je určeno pro sportovní střelbu jednotlivými ranami, ale i pro
náročné použití na plně automatické zbrani palebné podpory. Proto je předpažbí konstruováno s cílem efektivního odvodu
tepla z exponovaných částí hlavně a umožnění delší souvislé střelby a rychlejšího zchladnutí zbraně. V případě takového
použití se ovšem zbraň a také nadpažbí v závislosti na intenzitě střelby rychle zahřívá. Proto je nutné ruce střelce
adekvátně chránit pomocí vhodných rukavic, plastových izolačních krytů lišt nebo vhodnou rukojetí nasazenou na spodní
rail. V případě značného přehřátí zbraně přerušte střelbu a vyčkejte na její zchladnutí.
Údržba
Předpažbí je vyrobeno z vysoce kvalitní duralové slitiny 7075 T6 a nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Před a po každé
střelbě zkontrolujte opticky množství úsad na předpažbí a případně je odstraňte. Plochy přicházející do styku s
agresivními zplodinami lehce namažte vhodným konzervačním olejem. V případě potřeby promažte píst zbraně přes
chladicí otvory nadpažbí. Vyvarujte se vniknutí / zapadnutí pevných předmětů do předpažbí. Zkontrolujte upevnění lišt na
předpažbí a případně dotáhněte. V případě demontáže nadpažbí, za účelem čištění plynového pístu, zkontrolujte
neporušenost funkční části závitu šroubu M5x30. Pokud je závit poškozen, šroub vždy vyměňte za nový. Vždy před
střelbou pečlivě zkontrolujte předpažbí, zdali je neporušené a větrací otvory jsou čisté.
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.

Základní set příslušenství dodaného s předpažbím Tactical Spirit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Spojovací šroub M5x25 – 2 ks
Upevňovací šroub M6x22 – 3 ks
Vymezovací šroub nadpažbí M5x5 – 1 ks
Těsnění antivibrační gumové – 2 ks
Zadní matice nadpažbí M5 – 1 ks
Zadní šroub nadpažbí M5x30 – 1 ks
Matice spodního railu čtyřhranná – 2 ks
Šroub railu M5x12 – 9 ks
Podložka bočních railů – 4 ks
Horní/dolní rail dlouhý – 1 ks
Horní/dolní rail krátký – 1 ks
Boční rail krátký – 2 ks

