TELE DART UIMASTIPÜSS RD706
Täielikult komplekteeritud kõrge kvaliteediga täpne uimastipüss distantsi jaoks
kuni 70 m.
Püssi disainil on lähtutud moodsatest sportpüssidest ning ideaalsest anatoomilisest
sobivusest. Uimastipüss RD706 töötab ohutult ja vaikselt distantsidel 5 kuni 70
meetrit ning on kerge ja mugav kasutada. Püssi valmistamisel on kasutatud vaid
korrosioonikindlaid materjale. Püssi töökindlusele annab tootja 20 aastase garantii.
Uimastipüssi RD706 laadimine, rõhu reguleerimine ja manomeetrinäidu lugemine on
äärmiselt lihtne.
Erineva kaliibriga torud võimaldavad kasutada erineva mahuga süstlaid. 11
kaliibrilisele torule sobivad 1ml-5 ml süstlad ja 16 kaliibrilisele torule 1ml-20 ml
süstlad.
Esmane komplekt sisaldab narkoosipüssi koos toruga (11 mm või 16 mm), CO2balloone, süstlaid, nõelu ja kõike vajalikku süstalde täitmiseks ning komplekti
hooldamiseks. Komplekti täiendab elegantne ja praktiline uinutipüssi kott.
TEHNILISED ANDMED:
Kaal (toruga)
Kogupikkus (toruga)
Toru

Rõhu regulatsioon
Rõhu allikas

3,4 kg
112 cm
Kaliiber 11 või kaliiber 16 ( alumiinium ), pikkus 80
cm
130 m*
70 m (sõltub süstla suurusest, ilmastikutingimustest)*
11mm või 16mm (alternatiiv)
1 ml – 5 ml ( kaliiber 11mm)
5 ml – 10 ml ( kaliiber 16mm (alternatiiv)
reguleeritav
CO2-balloon (16g)

Päästik
Kineetiline energia:

Päästik lukustusmehhanismiga
> 7,5 J

Maksimumkaugus
Laskekaugus
Kaliiber
Süstlate maht

* Vaid äärmiselt kogenud laskurid suudavad lasta suuremalt distantsilt kui 40 m –
ilmastikutingimused ( nt. tuul) mõjutavad lasketrajektoori. Vajalikud on kogemused ja
pidev treening.
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TeleDart mudeliga RD706186 viidi läbi test kasutades 11 mm kaliibriga toru ja 3 ml
süstalt. Tabelis on ära toodud soovituslikud rõhunäitajad. Palume Teid arvestada, et
tegemist on vaid soovituslike näitajatega, mis võivad erineda Teie lasketulemustest.
Ka tuul ja ilmastikutingimused võivad tulemusi tunduvalt mõjutada.
KAUGUS
3m
5m
10 m
15 m
20 m

RÕHK
1,5 bar
2 bar
2,5 bar
2,9 bar
4 bar

Garantii: 20 aastat tööfunktsioonile
Ohutus: Rõhu muutmiseks on spetsiaalne nupp. Rõhu muutused on kergesti
jälgitavad rõhunäidikult. Ülerõhku hoiab ära integreeritud ohutusventiil .
Päästiku lukustusmehhanism väldib soovimatut laskmist.
Kasutusmugavus: Süstlad sisestatakse otse püssi sisse ja nende paigaldamiseks
on spetsiaalne varras.
Püssikabale kinnituv põsetugi on reguleeritav.
Laskmise täpsus: Püssile lisatud rõhutabelid aitavad valida vastavalt distantsile
sobivat rõhu. Igal juhul tuleb laskmisel alati lähtuda ilmast. Süstla lendu võivad
mõjutada nii tuul kui vihm.

UIMASTIPÜSSI KOMPLEKTI KUULUVAD:












Narkoosipüss RD706 koos 11 mm või 16 mm toruga
16 g CO2-balloonid 5 tk
Süstlad 5 ml 3 tk ja 3 ml süstlaid 3 tk
Nõelad 5 tk (3 tk 1,5 X 38 mm ja 2 tk 1,5x30mm)
Treeningnõelad 3 tk
Täite- ja hooldekomplekt (sisaldab kõike süstalde täitmiseks vajalikku,
hooldusõli, ühekordseid kindad)
Toru puhastuskomplekt
Võti õlatoe reguleerimiseks
Süstlanõela eemaldaja
Elegantne kott uimastipüssile
Kasutusjuhendid, rõhutabelid ja kvaliteedisertifikaadid
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