
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
BILLENŐCSÖVŰ, SÖRÉTES 

 VADÁSZPUSKÁHOZ 

Kezelés: 

A bock-rendszerű puskák 2 vagy 3 fődarabra (csőpár, tusa a zárszerkezettel és előagy) szedhető 
szét. Egyes típusoknál az előagy a csőpárra rögzített. 
Az összerakott fegyver szétszedése:          

1. Levehető előagy esetén: az előagy levétele után a kulcsot oldjuk és a csövet lebillentjük
(letörjük), majd a csőkampót kiakasztjuk a csapból. Összerakáskor a csőkampó fészkét a  csapba 
akasztjuk, letört csőhelyzetben, majd a kulcs oldása közben csukjuk a fegyvert. Az  előagy 
feltevésekor ügyeljünk a zártest kiálló alkatrészeire, hogy a megfelelő hornyokba  kerüljenek. 
2. Nem levehető (csőpárra szerelt) előagy esetén:
a. egyes cseh típusoknál (pl. ZH típus) a csőkampó kiakasztása helyett a rögzítőcsap rúgós végének
benyomásával vehető ki a csőpár. 
b.egyes orosz típusoknál (pl. TOZ34EP) az alsó elsütő billentyűt meghúzzuk, és úgy tartjuk,
miközben a kulcsot oldjuk (ütközésig). Ebben a helyzetben a csőpár az íves reteszelő horonyból az 
ív mentén kibillenthető. Visszahelyezéskor a fegyver zárása  előtt a kulcsot újból ki kell 
nyomni a szélső helyzetbe. 
Az automatikus biztosítású fegyvernél a cső letörésére a biztosítás automatikusan működik. Az 
elsütő mechanizmus tűzkész állapotba kerül, ha ezután a biztosítógombot előre toljuk. 

Karbantartás: 

A fegyvert használat előtt ellenőrizni kell. Meg kell győződni, hogy a cső furata üres és 
tiszta-e, valamint a működés és a biztosítás is megfelelő-e. Használat után a fegyvert fődarabjaira 
szét kell szedni és megtisztítani főleg a működő (súrlódó) felületeken. Hideg időben célszerű 
megvárni, amíg a fegyver átveszi a szoba hőmérsékletét. A csőfuratot a töltényűr felől puha, tiszta 
ronggyal vagy kóccal vagy filckoronggal kell áttörölni. Ha a csőben ólomlerakódást talál ezt spirál 
vagy rézhuzal kefével vagy erős bezsírozott szőrkefével el kell távolítani, mert alatta megindul a 
csőfal korróziója. Tisztítás után savmentes fegyverolajjal át kell törölni  a csövet (kívül és belül) és 
a működő felületeket, erre a célra a szaküzletekben könnyen kezelhető spray-k is kaphatók.  

Tárolás: 

A fegyvert megtisztítva, leolajozva száraz helyen kell tárolni. A kakasokat le kell ereszteni 
nehogy a rugók összeüljenek. Célszerű legalább a cső furatát időnként ellenőrizni, mert a 
lecsapódott pára vagy egyéb szennyeződés korróziót indíthat el. 
Mielőtt a fegyvert újra használjuk, tiszta ronggyal húzzuk ki a csőből az olajat! 
Az új puskáknál célszerű az első 20-50 lövést egyesével leadni, hogy az automatika kellőképpen 
"bejáródjon". 

A fegyver esetleges meghibásodása esetén forduljon szakemberhez! 




