
         
 
Duralové předpažbí Expert 
 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Věříme že s ním budete maximálně spokojeni, a bude 
Vám velmi dobře sloužit. Před montáží si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 
 
 Po vybalení si prosím zkontrolujte úplnost balení dle následujícího seznamu: 
Nadpažbí úplné které se skládá z: 
                              nadpažbí 
                              2x vymezovací pružina 
                              2x záchyt nadpažbí 
                              8x šroub M4 s kuželovou hlavou 
Podpažbí úplné které se skládá z: 
                             podpažbí 
                             přední objímka hlavně 
                             zadní objímka hlavně s odpruženou západkou nadpažbí 
                             4x šroub M4 s válcovou hlavou  
 
 I přesto, že předpažbí bylo vyvíjeno s maximálním ohledem na snadnou montáž bez úprav zbraně nebo předpažbí, může se 
stát, že bude nutné některé součásti upravit, aby byla zachována správná funkce systému. Je to dáno velkými rozdíly rozměrů 
na jednotlivých zbraních. 
 
 Montážní postup: Nejprve si překontrolujte, zda zbraň není nabitá. Ze zbraně sejměte stávající nadpažbí a podpažbí. 
Nadpažbí sejmete jednoduše jako při rozborce kvůli čištění. U podpažbí je třeba vyrazit čep který je ve spodní části těla 
zbraně a drží podpažbí. Pak již toto podpažbí tlakem případně poklepáním z horní části sundáte. Vyjměte píst s pružinou.  
 Vložte duralové podpažbí do předního plechového úchytu předpažbí na zbrani a přitlačte ke zbrani. Pokud předpažbí zachytí 
o tělo zbraně a nejde umístit do správné polohy rovnoběžně s hlavní, je nutné mírně přihnout plechový úchyt směrem k ústí 
zbraně poklepáním přes kousek dřeva nebo plastu. Vložte přední objímku hlavně a mírně přitáhněte dvěma šrouby M4. 
Překontrolujte polohu podpažbí a případně ji upravte, ať není nakřivo. Poté vložte zadní objímku hlavně s odpruženou 
západkou nadpažbí a mírně ji přitáhněte šrouby M4. Dbejte na to, aby poloha západky a přední objímky havně, byla 
rovnoběžná s horními plochami podpažbí. Pokud je podpažbí již ustavené ve správné poloze, můžeme šrouby rovnoměrně 
dotáhnout. 

 
 
 Z nadpažbí zatím odmontujte záchyty nadpažbí. Umístěte nadpažbí na podpažbí, vyzkoušejte zda se pružiny opírají o plošky 
na plynovém nádstavci. Když je nadpažbí volně položené na podpažbí, tak by jeho zadní (obrázek 3 – 3) část měla od 
podpažbí odstávat přibližně 2 – 3 mm. Jelikož rozměry na plynovém nádstavci jsou mnohdy velmi rozdílné, může se stát, že 
vymezovací pružiny nebudou plnit svou přítlačnou funkci, nebo naopak budou napružené příliš. V prvním případě si prosím 
vyžádejte u prodejce vyšší pružiny o rozměru „3“ a v druhém buď pružiny o rozměru „1“ nebo je možné původní 
vymezovací pružiny upravit snížením plošky která se opírá o plynový nádstavec. Standardně je výrobek dodáván 
s vymezovacími pružinami o rozměru „2“. Pokud vymezovací pružiny dodané s výrobkem nejsou poškozené, lze to provést 
výměnou. 
 



 
 
 Nyní již přišroubujte záchyty nadpažbí do nadpažbí, mírně přitáhněte a nadpažbí umístěte na zbraň. Odpruženou západku 
nadpažbí potáhněte mírně směrem od ústí zbraně (Obrázek 3 – 1), a nadpažbí dotlačte až odpružená západka nadpažbí 
zachytí za záchyty nadpažbí. Překontrolujte jestli je nadpažbí dotlačeno až  na doraz a dosedá rovnoměrně po celé délce na 
podpažbí. (Toto platí vždy po rozborce a sborce kvůli čištění!!!) Pokud tomu tak není z důvodu toho že se nadpažbí opírá ze 
strany někde o tělo zbraně, tak upravte polohu podpažbí podle výše zmíněného postupu montáže podpažbí. Pokud je toto 
v pořádku, demontujte nadpažbí potažením hmatníků odpružené západky nadpažbí směrem od ústí zbraně (Obrázek 3 – 1), 
následně sejměte nadpažbí (Obrázek 3 – 2), a vložte píst s pružinou.Opět namontujte nadpažbí a překontrolujte dotažení 
všech šroubových spojů. Aby nedocházelo k povolování šroubů doporučujeme je po důkladném odmaštění zalepit 
pojišťovačem šroubových spojů „Loctite“. 
 
 Jelikož je mechanizmus který připevňuje nadpažbí samosvorný, může být z počátku demontáž po střelbě obtížná. Proto 
pokud odpružená západka nadpažbí nelze posunout rukou, ji můžete uvolnit za pomocí plochého předmětu (šroubováku) 
vložením do mezery mezi přední částí hmatníku západky nadpažbí s nadpažbím (Obrázek 3 – 4), a uvolníme opatrným 
zapáčením z každé strany, aby nedošlo k poškození součástí. Po uvolnění odpružené západky nadpažbí již lze demontovat 
nadpažbí rukou. 

 
 
Údržba: Po každé střelbě ocelové součásti nakonzervujte olejem na zbraně. Všechny dosedací plochy nadpažbí udržujte 
čisté, aby plnily svou správnou funkci, a bylo zachováno nastřelení zbraně pokud je na nadpažbí upevněn zaměřovač. 
 
 V rámci dalšího vývoje a zlepšování naších výrobků Vám budeme vděčni za jakékoli zkušenosti a poznatky. 
 
 Výrobce neodpovídá za poškození zbraně a výrobku neodbornou montáží a nedodržením pokynů v tomto návodu.  
  
 Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje. 
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