
KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ÖNTÖLTŐ SÖRÉTES 
VADÁSZPUSKÁKHOZ 

Az öntöltő sörétes vadászpuskák lövés után a cső és a zárszerkezet hátramozgása közben 
kivetik az ellőtt lőszer hüvelyét és a zár csukódása közben a tárból újabb lőszert vezetnek a 
töltényűrbe. 

Kezelés: 
Az öntöltő sörétes vadászpuskák 3 fődarabra - cső, előagy és tusa a zárszerkezettel - 

szedhetők szét. Ehhez a zár felakadásáig történő hátrahúzása után, a tusaborítóra állított fegyver 
csövét a tusa felé nyomva az előagy végen lévő recés csavart kell oldani, majd az előagyat a cső 
eleje felé kell húzni. Ezután a cső előre lehúzható. Ügyeljünk a cső alatt lévő táron, a rugó előtt 
elhelyezett gyűrűkre, illetve alátétekre, ezek helyzete és sorrendje lényeges. 

A puska összerakása értelemszerűen, fordított sorrendben történik. A hátrahúzott 
zárszerkezetet a zártest oldalán lévő gomb megnyomásával engedhetjük vissza a helyére. Célszerű 
eközben a zárat kézzel (a karnál fogva) fékezni, illetve lassan a helyére engedni. A zárat is előre 
engedő gomb megnyomása után az adogatónyelv feltolható és a lőszereket (általában 5 db-ot) ekkor 
lehet a tárba helyezni. A tárat egy külön retesszel biztosítani is lehet, ekkor nem ad ki lőszert. Az el 
nem lőtt lőszereket a zárszerkezet kézzel történő hátrahúzásával lehet egyenként kiüríteni a 
puskából. 

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!




