
BORELOCK
Instalace ús�ových zaøízení

Instalace ús�ových zaøízení Ase Utra BoreLock 

Nejprve z vaší zbranì sejmìte stávající ús�ové zaøízení 
(kompenzátor, ús�ovou brzdu, tlumiè výšlehu, chránítko závitu atp.).

Ujistìte se, že ústí hlavnì a závit nejsou nijak poškozeny, 

deformovány a nenesou stopy koroze. Stav ústí hlavnì a 

dosedacích ploch je zásadní pro zajištìní souososti 

ús�ového zaøízení BoreLock a tlumièe hluku!

Zkontrolujte:

závit je symetrický a souosý s 

vývrtem, èistý a nepoškozený

dosedací nákružek hlavnì je èistý, 

rovný a pravidelný ve vztahu k závitu
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Instalace tlumièù výšlehu BoreLock bird cage 
nebo HiPer 

1.

 

Oèistìte a odmastìte závity na ústí hlavnì a v ús�ovém 

zaøízení BoreLock

2.

 

Našroubujte ús�ové zaøízení BoreLock na ús�ový závit hlavnì 

a dotáhnìte jej utahovacím momentem 47–55 Nm.

Je doporuèeno závit pojistit odpovídajícím prostøedkem na 

závity (napø. LockTite, Rocksett atd.)

Nikdy nepoužívejte pod ús�ová zaøízení BoreLock 

žádné podložky nebo vymezovací planžety!!

Instalace ús�ové brzdy BoreLock  (Obr 1.)

1.  Oèistìte a odmastìte závity na ústí hlavnì a v ús�ové brzdì
BoreLock.

2.

 

Vyšroubujte pøední èást ús�ové brzdy BoreLock (1) ze 

zadní èásti (2). Pøed vyšroubováním je tøeba vyjmout 

pojistný šroub (3).

3.

 

Našroubujte zadní èást ús�ové brzdy BoreLock (2) na 

závit na ústí hlavnì a dotáhnìte jí utahovacím 

momentem 47–55 Nm.

4.

 

Naneste odpovídající množství vhodného závitového 

lepidla na závit pøední èásti ús�ové brzdy BoreLock.

5.

 

Našroubujte pøední èást ús�ové brzdy BoreLock do zadní 

èásti.

6.

 

Nastavte pøední èást ús�ové brzdy BoreLock do 

požadované polohy a pojistìte ji zašroubováním 

pojistného šroubu (3).
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Instalace montážního adaptéru BoreLock 
mounting collar (dostupný pouze pro ús�ový 
závit 1/2” x 28 UNEF)

1.

 

Oèistìte a odmastìte ús�ový závit a závit na adaptéru 

BoreLock mounting collar.

2.

 

Našroubujte montážní adaptér BL mounting collar na 

ús�ový závit. Doporuèujeme použít vhodné závitové lepidlo 

na zajištìní závitu.

3.

 

Našroubujte na adaptér tlumiè hluku, ale nedotahujte jej 

zcela. Zajistìte tlumiè proti dalšímu protáèení 

zaaretováním jeho pojistky za ozuby na adaptéru. Poté 

použijte tlumiè jako klíè a rukou dotáhnìte adaptér na 

doraz.
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4. N ašroubujte pùvodní ús�ové zaøízení  na ús�ový závit a  
    dotáhnìte jej. Pro dosažení požadované polohy lze použít    
    deformaèní nebo vymezovací podložky.

Primárním úèelem ús�ového adaptéru BoreLock mounting 

collar je umožnit uživateli nadále používat originální ús�ové 

zaøízení, jež má instalováno na zbrani. Aby takové ús�ové 

zaøízení bylo kompatibilní s adaptérem BoreLock mounting 

collar a tlumièem hluku Ase Utra s rozhraním BoreLock, musí 

jeho prùmìr být menší než 22 mm a délka menší než 63 mm.

Nepoužívejte žádné deformaèní nebo vymezovací podložky  

pod adaptér Borelock mounting collar!
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