ŘADA S
Návod k použití

DVOULETÁ
ZÁRUKA
Tlumiče hluku Ase Utra mají dvouletou záruku, která se
vztahuje na všechny výrobní závady.
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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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INSTALACE
Tlumič se připevňuje na závit. Pokud zbraň není opatřena závitem,
měl by závit vyříznout zkušený zbrojíř.
Tlumiče řady S vyžadují 16–30 mm volné délky hlavně.

POUŽITÍ
Tyto tlumiče jsou k dispozici v řadě metrických a palcových rozměrů
závitů. Tlumič se připevňuje našroubováním na závit hlavně
přiměřenou silou. Před střelbou zkontrolujte, jestli je tlumič správně
připevněný. Když je tlumič namontovaný, zkontrolujte, jestli je
patřičně slícovaný. 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 atd.). Zkontrolujte, že
stoupání drážek hlavně odpovídá hmotnosti používané střely. Když
tlumič nepoužíváte, zakryjte závit krytkou.
Pokud si něčím nejste jistí, další informace získáte od
výrobce.
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ÚDRŽBA
Po dokončení střelby se doporučuje tlumič odmontovat a umístit
do vertikální polohy, aby se mohla odpařit vlhkost z jeho vnitřku.
Potom nastříkejte olej na mazání zbraní dovnitř tlumiče a otáčením
tlumiče jej nechte roztéct po celém vnitřním povrchu. Usazeniny
uvnitř tlumiče se v oleji rozpustí. Zabraňte použití nadměrného
množství oleje, protože by došlo k nadměrnému kouření z tlumiče.
Nanesení oleje dovnitř tlumiče může krátkodobě zvýšit tlumicí
účinek. Tlumič skladujte v suchém prostředí a nakonzervujte jej
lehkým olejovým filmem.

i

Nepokoušejte se tlumič otevírat nebo rozebírat!
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Měření závitu hlavně s nákružkem
Průměr hlavně min.
M14x1 ∅15,5 mm
M15x1 ∅16,5 mm
M18x1 ∅19,5 mm

Nákružek
∅14,0 mm
∅15,0 mm
∅17,0 mm
Tolerance: -0,02
+0,01

Závit
M14x1 -6g
M15x1 -6g
M18x1 -6g

0,6×45°
0,65

18

2

10

30

Měření závitu hlavně 1/2” x 20 UNF
∅11,1

Průměr hlavně min.
∅14,2 mm

0,8×45°

∅12,7

2
15
6

Měření závitu hlavně SAKO
Průměr hlavně min.
M14x1 ∅15,5 mm
M15x1 ∅16,5 mm
M18x1 ∅19,5 mm

Závit
M14x1 -6g
M15x1 -6g
M18x1 -6g

M14x1 ∅12,8±0.1
M15x1 ∅13,8±0,1
M18x1 ∅16,5±0,1

3
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M14x1 15 mm
M15x1 15 mm
M18x1 16 mm

0,5×45°

Měření závitu hlavně 1/2” x 28 UNEF
∅11,6

Průměr hlavně min.
∅14,2 mm

0,5×45°

∅12,7

2
15
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UDRŽITELNÉ TLUMENÍ

OD ROKU 1994

Ase Utra Oy
Valokaarentie 8
FI-80710 Lehmo, Finsko
Tel. +358 10 423 8810
contact@aseutra.fi
www.aseutra.fi

