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DVOULETÁ 
ZÁRUKA

Tlumiče hluku Ase Utra mají dvouletou záruku, která se 
vztahuje na všechny výrobní závady.

Datum nákupu:

č.:

Distributor:
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OBSAH BALENÍ

Typ tlumiče hluku

Tlumič hluku DUAL556-BL, bez tlumiče plamene
(AU1000-BC / AU1000-FDE)
Celková délka/Dodateèná délka: Prùmìr: 43,5 mm
175 mm/113 mm Materiál: nerezová ocel řady 300
Hmotnost: 550 g Povrchová úprava: Cerakote

Tlumič hluku DUAL762-BL, bez tlumiče plamene
(AU1100-BC / AU1100-FDE)
Celková délka/Dodateèná délka: Prùmìr: 43,5 mm
189 mm/127 mm Materiál: nerezová ocel řady 300
Hmotnost: 570 g Povrchová úprava: Cerakote

Možnosti montáže

Tlumič plamene BoreLock 
HiPer 5,56 nebo 7,62

Úsťová brzda BoreLock 
.223/.5,56

Úsťová brzda BoreLock 
.30/.338

„Ptačí klec“ BoreLock
Tlumič plamene 5,56 nebo 7,62
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AU744

AU745

DUAL556-BL

 
 

AU1000-BC  

AU1000-FDE  

   Montážní objímka 
BoreLock pouze u ráže 
5,56 se závitem 1/2”x28 
UNEF

Chránič závitu BoreLock (p/n 
AU762) je dodáván se všemi 
výše uvedenými možnostmi.

Seznam dílů montáže BoreLock
AU733: tělo montáže BoreLock jet-Z / S series
AU734: matice montáže BoreLock jet-Z / S series
AU735: zámek montáže BoreLock jet-Z / S series
AU736: šroub montáže BoreLock jet-Z / S series
AU744: pružina montáže BoreLock jet-Z / S series
AU745: čep montáže BoreLock jet-Z / S series

Seznam produktů (uvedený obsah balení)

Kód 
produktu

Popis produktu

Tlumič hluku Ase Utra DUAL556-BL, bez 
tlumiče plamene, ČERNÁ CERAKOTE

Tlumič hluku Ase Utra DUAL556-BL, bez 
tlumiče plamene, C-246 FDE
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DUAL762-BL
AU1100-BC

AU1100-FDE

Tlumič hluku Ase Utra DUAL762-BL, bez 
tlumiče plamene, ČERNÁ CERAKOTE

Tlumič hluku Ase Utra DUAL762-BL, bez 
tlumiče plamene, C-246 FDE

Dodatečné poznámky
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ÚČINNÉ
PŘESNÉ
KOMPAKTNÍ
ODOLNÉ

Tlumiče Ase Utra jsou využívány obzvláště střelci, kteří si cení jejich 
kompaktní velikosti, nízké hmotnosti a účinnosti. Tyto tlumiče byly 
vyvinuty za účelem významného snížení hluku výstřelu.

Nižší hluk výstřelu omezuje riziko, že střelec utrpí poškození sluchu, 
a také snižuje celkový hluk na střelnicích. Tento tlumič také účinně 
omezuje zpětný ráz. Díky nižšímu zpětnému rázu se střelec může 
lépe soustředit na míření a ovládání spouště. Významná je také 
skutečnost, že tento tlumič nesnižuje úsťovou rychlost ani nemá 
negativní vliv na přesnost zbraně. Hmotnost tlumiče má vliv na 
vibrace hlavně, a proto se může bod zásahu lišit oproti zbrani bez 
tlumiče. Změna bodu zásahu se liší podle konkrétní zbraně. Tlumič 
je určen k použití se subsonickou a supersonickou municí.

Proč zvolit tlumič Ase Utra?
• snižuje riziko přechodné nebo trvalé ztráty sluchu
• omezuje hluk v prostředí
• tlumiče Ase Utra významně omezují zpětný ráz
• eliminují výšleh z hlavně viditelný ve tmě
• jsou kompatibilní se zbraněmi s kovovými mířidly
• tlumiče Ase Utra často zlepšují přesnost střelby
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NÁVOD K POUŽITÍ

Demontujte ze zbraně tovární tlumič plamene nebo úsťovou brzdu.

Zkontrolujte, jestli hlaveň a ústí hlavně nevykazují znečištění, 
poškození nebo otřepy. Stav ústí hlavně a nákružku hlavně 
má zásadní důležitost pro lícování úsťových zařízení BoreLock 
a tlumičů hluku.

Instalace tlumiče plamene BoreLock

1. Odmastěte závit na ústí hlavně a závit tlumiče plamene 
BoreLock.

2. Našroubujte tlumič plamene BoreLock a dotáhněte jej 
momentem 47–55 Nm.

Doporučuje se použít lepidlo na závity (LockTite, Rocksett atd.).

Při montáži tlumiče plamene BoreLock nepoužívejte žádné 
podložky!

Instalace úsťové brzdy BoreLock (Obr. 1.)

1. Odmastěte závit na ústí hlavně a závit úsťové brzdy BoreLock.
2. Demontujte přední část (1.) úsťové brzdy BoreLock 

odšroubováním od její zadní části.
3. Našroubujte zadní část úsťové brzdy BoreLock (2.) na nákružek 

hlavně a dotáhněte momentem (47–55 Nm).
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4. Lepidlem na závity potřete závity na přední části úsťové brzdy 
BoreLock.

5. Našroubujte přední část úsťové brzdy BoreLock na zadní část.
6. Slícujte přední část jejím natočením a upevněte ji zašroubováním 

šroubu. (3.)

Instalace montážní 
objímky BoreLock 
(pouze u závitu 
1/2”x28 UNEF)

1. Odmastěte závit ústí hlavně 
a závit montážní objímky 
BoreLock.

2. Našroubujte montážní 
objímku BL na ústí hlavně 
(Obr. 2.).

3. Našroubuje tlumič o několik 
otáček na montážní objímku 
BL, ale ne až nadoraz (Obr. 3.). Zatlačte matici montáže na zub 
na zadní straně montážní objímky BL. Použijte tlumič jako páku 
a natlačte montážní objímku na nákružek hlavně.

4. Našroubujte původní tlumič plamene nebo úsťovou brzdu na 
závit ústí hlavně a dotáhněte.

Hlavním účelem montážní objímky BoreLock je umožnit uživateli 
v případě potřeby používat původní tlumič plamene nebo úsťovou 
brzdu. Aby bylo úsťové zařízení kompatibilní s montážní objímkou 
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a tlumiči, musí mít průměr nižší než 22 mm a délku maximálně 
63 mm.

Při montáži montážní objímky BoreLock nepoužívejte žádné 
podložky!

Montáž tlumiče

1. Zkontrolujte, že je matice 
montáže v přední poloze, 
směrem k ústí tlumiče.

2. Našroubujte tlumič a pevně 
jej dotáhněte (Obr. 4.).

3. Zatlačte matici montáže 
dozadu. Matice sklouzne 
dozadu do jedné ze čtyř 
pozic těla montáže (Obr. 5.).

Když je tlumič namontovaný, zkontrolujte, jestli je patřičně 
slícovaný. Vývrt musí být na pohled bez viditelných 
překážek. S uvolněným nebo nesprávně slícovaným 
tlumičem nestřílejte.

Tlumič nepoužívejte ke střelbě nestabilními střelami nebo 
střelami, které se po opuštění ústí hlavně rozpadnou 
(střepinové, střely s oddělitelnými součástmi). Zkontrolujte, 
že stoupání drážek hlavně odpovídá hmotnosti používané 
střely.
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Demontáž tlumiče

Stiskněte zámek montáže a posuňte matici 
montáže dopředu. Vyšroubujte tlumič 
z montáže.

Montáž BoreLock obsahuje čtyřpolohové 
rychloseřizování (Obr. 6.), které 
umožňuje výměnu různých tlumičů 
plamene nebo kompenzaci opotřebení 
nebo znečištění montáže.

V důsledku tolerancí, zahřátí, opotřebení nebo znečištění se může 
matice později posunout do jiné polohy, ale to je normální. Pokud 
je tlumič pevně a správně připevněn k tlumiči plamene nebo úsťové 
brzdě BoreLock, znečištění závitu tlumiče plamene by mělo být 
minimální, a nemělo by tedy bránit demontáži tlumiče.

ÚDRŽBA

Na přední části tlumiče plamene nebo úsťové brzdy BoreLock 
a hrotech tlumiče plamene modelu HiPer se při střelbě s tlumičem 
hluku usazují nečistoty, takže čištění a udržování těchto součástí 
tlumiče plamene v čistotě usnadňuje použití tlumiče hluku.

Tlumič plamene a úsťovou brzdu lze čistit pomocí rozpouštědel 
na čištění zbraní a kartáčků, ale je nutné dávat pozor, aby nedošlo 
k poškození montážních závitů nebo lícujících ploch. To samé platí 
pro montážní plochy na tlumičové části montážního systému.
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Matici montáže lze za účelem čištění, údržby nebo výměny 
vyjmout. Vyšroubujte šrouby a vytáhněte matici z těla montáže. 
Pokud je to možné, tlumič hluku lze ze zbraně demontovat před 
dlouhodobějším skladováním, protože hrozí riziko koroze.

Dovnitř tlumiče lze nastříkat různá rozpouštědla na čištění 
zbraní a otáčením tlumiče je nechat roztéct po celém vnitřním 
povrchu. Některé usazeniny uvnitř tlumiče se v kapalině rozpustí. 
Přebytečnou kapalinu odstraňte tlakovým vzduchem atd. Pokud to 
není možné, proveďte vysušení jiným způsobem.

Je důležité, aby znečištění uvnitř nedosáhlo nadměrného stupně, 
protože tlustší vrstva se obtížněji odstraňuje.

Čištění by mělo být prováděno ve vyhrazeném prostoru 
s odpovídající klimatizací a větráním. Při promývání tlumiče 
je nezbytné dodržovat místní předpisy a pokyny bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví.

Používejte ochranné pomůcky jako ochranné brýle, rukavice 
a masky. Čisticí roztok a odstraněné usazeniny likvidujte 
v souladu s místními zákony a předpisy.

Nepokoušejte se tlumič otevírat nebo rozebírat!



Ase Utra Oy
Valokaarentie 8

FI-80710 Lehmo, Finsko

Tel. +358 10 423 8810
contact@aseutra.fi

www.aseutra.fi

UDRŽITELNÉ TLUMENÍ OD ROKU 1994


