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Granat hukowo-błyskowy P1-S w
wersji szkoleniowej - 100 szt.
Cena brutto

10 000,00 zł

Cena netto

8 130,08 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

P1-S szkoleniowy

Producent

Zeveta Ammunition a.s. (d. Pyro-

Opis produktu
Granaty są wyrobem pirotechnicznym służącym do działań bojowych oraz do pozoracji pola walki. Przeznaczone są dla
miłośników gier paramilitarnych (paintball, ASG), do szkoleń militarnych i działań bojowych (wojsko, oddziały specjalne i
antyterrorystyczne), Granaty hukowo-błyskowe znajdują się w podstawowym wyposażeniu wojskowych i policyjnych oddziałów
specjalnych na terenie całego świata.
Wersja szkoleniowa składa się z aluminiowego korpusu o średnicy 50 mm, w którym znajduje się 1 ładunek
pirotechniczny (wersja bojowa zawiera 14 ładunków) . Zapalnik ma konwencjonalną budowę z zawleczką i łyżką
spustową. Po wypuszczeniu z ręki zostaje zwolniona łyżka, która odpadając, powoduje aktywację mechanizmu zapalnika. Po
upływie ok. 3s następuje które eksplozja ładunku pirotechnicznego, który wytwarza błysk i falę dźwiękową o mocy do 110
decybeli.
Granat w wersji bojowej prezentowany był podczas zajęć:
- w Biurze Operacji Antyterrorystycznych KG Policji - zobacz film
- w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia
UWAGA: w celach szkoleniowych / pozoracyjnych
- nie stosować wobec osób nieuprzedzonych, na łatwopalnym podłożu, wobec zwierząt oraz w obecności substancji i
przedmiotów łatwopalnych.
- w każdym przypadku używać wyłącznie z osłoną na oczy i uszy
Odpalonego granatu nie podnosić i nie odrzucać. W przypadku niewypału, nie zbliżać się do granatu przed upływem min. 15
minut, następnie wyrób zalać wodą i zutylizować. Wyrobu nie rozmontowywać mechanicznie, nie przerabiać. Przechowywać /
magazynować z odkręconym modułem zapalnika w suchym i ciemnym miejscu, w temp. + 5 - + 25 stopni C. Nie stosowanie
się do instrukcji grozi śmiercią lub kalectwem.
Zapraszamy do zapoznania się z wersją artykułu P. Michała Starskiego pt. „Czeskie granaty ręczne”
zamieszczonego w piśmie "Nowa Technika Wojskowa” z dnia 14.10.2008 i opisującego proponowany wyrób w
wersji bojowej.

W sprawie zamówienia produktu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Wojewody lub dla służb mundurowych wymienionych w stosownych ustawach.
Odbiorcy.

Do kosztów produktu należy doliczyć koszt przesyłki zagranicznej w wysokości 85,00 zł / paczka do 30 kg
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Produkt dostępny wyłącznie na koncesję MSWiA / Zezwolenie

Towar wysyłany jest z magazynu w Czechach bezpośrednio do

