
         
 

 

 

Kompenzátor HTR  na pušku  CZ 858 Tactical, CZH 2003 Hermex , Sa vz. 58 
 

 Montáž: Kompenzátor je určen pouze pro ráži 7,62 mm. Nejprve 

sundejte chránítko závitu na ústí. Očistěte závit a přední plochu 

nosiče mušky od nečistot v místě, kde bude dosedat kompenzátor. 

Kompenzátor musí být řádně dolícován a dotažen. Pokud toto 

neprovedete precizně, může se stát, že se po určitém počtu ran 

uvolní. Dolícování se provádí na soustruhu zkracováním ze zadní 

strany (tam kde je závit). Stoupání závitu je 1mm, to znamená, že 

pokud kompenzátor našroubujeme a chybí do správné polohy půl 

otáčky, tak se musí zkrátit o 0,5mm, čtvrt otáčky = 0,25mm atd…   

Upněte pušku za tělo opatrně přes měkké čelisti (kůže) do svěráku 

tak, aby nedošlo k poškození zbraně. Našroubujte kompenzátor a 

dotáhněte kleštěmi siko přes filc, aby se závit usadil a nepoškrábal se 

povrch kompenzátoru. Podle polohy kompenzátoru určíme, o kolik 

jej musíme zkrátit. Doporučujeme, aby po dolícování a dotažení 

chyběly ještě asi 1 až 2mm k zapadnutí odpružené západky na zbrani 

do drážky v kompenzátoru. Po vystřelení několika desítek ran se kompenzátor usadí a bude jej možno dotáhnout do správné 

polohy bez rizika, že se uvolní. Pokud přece jen dojde z jakéhokoli důvodu k uvolnění, případně se při lícování odebere více 

materiálu, než je potřeba, můžete kompenzátor o 1 až 2 otáčky závitu zkrátit a dolícovat znovu. Po montáži doporučujeme 

překontrolovat nastřelení zbraně. Toto zařízení má výrazný kompenzační účinek. Délka HTR je 70 mm. 

 

 Údržba: Po každé střelbě kompenzátor nakonzervujte olejem na zbraně. Pečlivě dbejte na to, aby se do kompenzátoru 

nedostalo cizí těleso jako je třeba hlína, sníh, kousek látky po čištění atd. Při výstřelu by mohlo dojít k destrukci zbraně. 

Výrobce neodpovídá za poškození zbraně a kompenzátoru neodbornou montáží a nedodržením pokynů v tomto návodu.  

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje. 

 

 

Výrobce : 

GuneXpert,  

Jaroměř, Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


