
 

         

 

 

Montážní návod na předpažbí Expert short 

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. Doporučujeme navštívit s montáží tohoto 

předpažbí puškaře. 

 

Po vybalení si prosím zkontrolujte úplnost balení dle následujícího seznamu: 

Tělo nadpažbí s  uzamykacím  mechanismem 

Nosný segment podpažbí se šrouby 2 x M4 

Tělo podpažbí 

Kolík podpažbí 

Šroub podpažbí 2 x M4 

Vnitřní inbus pro fixaci předpažbí 

 

I přesto, že předpažbí bylo vyvíjeno s maximálním ohledem na snadnou montáž s minimálním množstvím  úprav zbraně nebo 

předpažbí, bude nutné některé součásti upravit případně z původní zbraně odstranit, aby byla zachována správná funkce 

systému. Je to dáno velkými rozdíly rozměrů na jednotlivých zbraních a také technickým řešením nosných částí zbraně. 

 

 

Pro které zbraně je předpažbí určeno. 

Předpažbí je určeno pro  zbraně vycházející z modelu SA vz. 58, respektive pro verze „SA vz. 58 subcompact“ s délkou 

hlavně 190-210 mm, jejichž nosič mušky je opatřen neupraveným, původním můstkem pro upevnění bodáku a dále pro 

všechny zbraně ráží 9 mm, 5,56mm,7,62mm, nabízených společností GuneXpert s délkou hlavně 190-210 mm a 

vycházejících z modelu SA vz. 58. 

 

 

 

 

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.  

Nejdříve si připravíme zbraň pro montáž. Úprava spočívá v odstranění oka na kroužek na řemen z plynového násadce, jehož 

je tento výstupek součástí. Výstupek odstraníme pilkou na železo, nebo ruční frézkou a pak celé pilníkem zarovnáme a 

zahladíme. Opilovanou část přetřeme, nebo stříkneme černou barvou na kov ve spreji.   

Další věcí, kterou musíme provést je odstranění předního plechu podpažbí, které se dělá tak, že ho bočně proříznete pilkou 

nebo frézkou , vytočíte ho do strany a kleštěmi odstraníte. Postup je nevratný a původní předpažbí už nikdy nepůjde 

namontovat zpět, což nám ovšem nevadí, protože pro svoji délku stejně nešlo k ničemu použít.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teď si připravíme předpažbí pro samotnou montáž. Před instalací je třeba vyšroubovat vnitřní inbus, který je určen až 

pro následnou fixaci předpažbí.  

Na nadpažbí zatlačíme boční zámek tak hluboko, až nám půjde zajistit zatlačením pojistného kolíku v poloze odemknuto. 

Zatlačení zámku jde dost ztuha, což je ale žádoucí pro fixaci celého nadpažbí. Tím dojde k odemknutí obou částí, které 

oddělíme od sebe. 

 Nyní si připravíme podpažbí pro montáž. Na spodní straně podpažbí jsou dva šrouby, které musíme odšroubovat, abychom  

uvolnili upevňovací segment podpažbí. Tento segment vyjmeme, sundáme z něj oba příčné šrouby a nasuneme do drážek pro 

nasazení bodáku které jsou na spodní straně nosiče mušky. Nosný segment nasunujeme z přední polohy vyšší částí. Pokud 

máte nainstalovaný kompenzátor, musíte ho dočasně kvůli montáži sundat. Nosný segment zajistíte v poloze tak, aby 

zkušebně přiložené podpažbí bylo vzadu doraženo k pouzdru závěru zbraně a zároveň šlo přišroubovat k nosnému segmentu.  

Tato kontrola se provádí vizuálně. Pokud jsme tohoto stavu dosáhli, nosný segment dotáhneme tak, aby na spodní straně 

nosiče mušky držel opravdu pevně, ale zase abychom nestrhli hrany inbusu.  

Pak vezmeme podpažbí, nasadíme ho do připraveného lůžka a lehce přišroubujeme k nosnému segmentu. Vzadu podpažbí 

zajistíme kolíkem, aby se nám po dotažení šrouby v přední části celkově nezvedalo. Šrouby které připevňují podpažbí 

k nosnému segmentu doporučujeme zalepit. Nyní si připravíme nadpažbí, které do sestavy nasunujeme směrem od závěru a 

přitažením k sobě, tj. vlevo ve směru střelby. Po zapadnutí do podpažbí po celé délce uvolníme zámek tak, že ho hlouběji 

zatlačíme do nadpažbí. Oba díly do sebe zapadnou a zajistí se. Pro zajištění fixaci předpažbí je nyní třeba zašroubovat zpět 

vnitřní inbus. 

Zkontrolujete rovnoběžnost a celkový vzhled na zbrani. Tím jste dokončili montáž předpažbí Expert short. 

 

 

 

 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 

 


