Montáž sklopného pažbového modulu Expert

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Sklopný pažbový modul se skládá z několika částí.
1 ks trubka pevné pažby typu commercial s upraveným šroubem
1 ks ocelový kloub pažby se dvěma šrouby pro přichycení k ocelové vyrovnávací destičce
1 ks ocelová vyrovnávací destička s okem na řemen
1 ks pravolevý šroub vytvářející spoj mezi sklopným modulem a pouzdrem závěru

Výrobek obvykle obdržíte zkompletovaný v jeden celek. Odšroubujete pravolevý šroub ze sklopného
modulu. Ze zbraně sundáte plechový nebo jiný kryt závěru a vyjmete závěr zbraně, skládající se
z nosiče, závorníku a závory.Pravolevý šroub zašroubujete do pouzdra závěru vnitřkem pouzdra
závěru tak, aby celá jeho délka včetně přechodu na menší průměr šroubu byla zašroubovaná do
pouzdra závěru. Vezmete sklopný pažbový modul, přiložíte ho k vyčnívajícímu pravolevému šroubu a
točíte opačným směrem, než jste do pouzdra závěru pravolevý šroub zašroubovávali. Šroub
v pouzdru závěru by se při této operaci neměl protáčet, proto je dobré si ho zevnitř imbusem pojistit.
Otáčíte celým sklopným modulem s trubkou do té doby, dokud výčnělek vyrovnávací destičky není
těsně přimknut k vyfrézované mezeře v horní části pouzdra závěru. Výčnělek s vyfrézováním
nastavíte proti sobě a pravolevý šroub imbusem zevnitř pouzdra dotáhnete. Ve skutečnosti celá
operace trvá kratší dobu než přečtení tohoto návodu.
Pokud máte pažbový modul přišroubovaný ke zbrani, zbraň si zkompletujete. Až budete mít zbraň
zkompletovanou, opřete si jí hlavní přes podložku o zem pažbičkou od sebe a ozkoušíte sklopení.
Palcem levé ruky zatlačíte na horní stranu kloubu v místě čepu kloubu a zbylými prsty se zespoda
přitáhnete za pažbičku. Pravou rukou doleva sklopíte pažbu. Pokud na to nemáte dost síly, použijte
plochý šroubovák na první sklopení kloubu tak, že hrot plochého šroubováku použijete jako páčidlo
v místě mezery mezi oběma segmenty kloubu blíže k pažbičce. Narovnání pažby se provádí stiskem
v místě čepu, jako u originální pažby a odklopením od těla zbraně. Rozdíl výšky náběžných hran
segmentů kloubu zaručuje doživotní pevnost spojení bez různých vůlí.
Kloub je možné v místě šroubového spojení s vyrovnávací destičkou posouvat nahoru-dolů v drážce
asi s rozmezím 19 mm, což stačí k pohodlnému nastavení výšky pažby. Střelba s touto přímou pažbou
je přesnější a výškové posunutí Vám umožňuje používat i kolimátory bez nutnosti instalace lícnice.
Kloub je vytvořen frézováním z plného materiálu, čep je zajištěn pružinovým kolíkem. Oko je
dimenzováno na 150 Kg a je do vyrovnávací destičky taktéž zavařeno. Hmotnost kloubového
segmentu zaručuje posun těžiště zbraně směrem k střelci.
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