
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
VEGYES (GOLYÓS ÉS SÖRÉTES) CSÖVŰ (BOCK-BÜCHS) HÁROMCSÖVŰ 

(DRILLING) valamint EGYCSÖVŰ ( KIPLAUF )VADÁSZPUSKÁKHOZ. 

Kezelés: 
Az egycsövű golyós billenőcsövű fegyverek, mint a nevük is mutatja egy golyós csővel 

vannak szerelve. A bock-büchs puskák egy sörétes és egy golyós csőből álló csőpárral 
rendelkeznek. A drillingek 3 csövűek, többnyire két sörétes és egy golyós cső összeépítésével. 
Általában 3 fődarabból állnak: egyesített csövek, tus a zárszerkezettel és előagy. 

Az előagy levétele után a szerelt csövek a retesz (kulcs) oldása után a csap körül lebillentve 
(letörve) kiemelhetők. Összerakásnál a csőkampó férőhelyét a csapra illesztjük letört csőállásban, 
majd a kulcsot oldva a csövet helyére billentjük. Az előagy felrakásánál ügyeljünk, hogy a szerelt 
zártest kiálló alkatrészei a megfelelő hornyokba kerüljenek. Egyes cseh típusoknál (ZH típus) a 
rögzítőcsap rugós végének benyomása után vehető ki a csőpár, a cső letörése után. 

Több golyós cső elsütőszerkezete gyorsítóval (Schneller) is fel van szerelve. Ezek a golyós 
cső elsütőszerkezetét működtető billentyű előretolásával hozhatók működésre kész állapotba. 
Felhúzásuk csak közvetlenül a lövés leadása előtt célszerű. Hatásukra az elsütőbillentyű egészen kis 
erővel működtethető. Ha a lövést mégsem adjuk le akkor a gyorsítót a cső letörése után a billentyű 
meghúzásával hatástalanítjuk.A drillingeknél a  3 cső működtetéséhez csak két billentyű van, az 
egyik sörétes csőnek külön, a másik sörétes és a golyós cső a sorrendváltóval beállítható sorrendben 
működtethető. A jelölések: K (kugel) a golyós, S (schrot) a sörétes cső működtetéséhez.   

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!


