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Bagnet wojskowy 6H4 AKM
AK74 zg.
Cena

179,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AK47 6H4 zg

Opis produktu
bagnet nóż wojskowy bojowy szturmowy , bagnety noże wojskowe bojowe szturmowe

Bagnet wojskowy 6H4 AKM AK74

Wersja AKM
Wzór 6H4
Numery na bagnecie i pochwie zgodne

Bagnet - nóż bojowy przeznaczony do samopowtarzalnego karabinka AKM , AK 74
Bagnet może być wykorzystany jako nożyce do cięcia drutu.

Oznaczenia
Numer bagnetu jest umieszczony na jelcu oraz na pochwie.
Stemple kontroli są na jelcu , głowicy , na przedłużeniu płaszcza pochwy stanowiącym ramię nożyc i zamocowanie drugiego ramienia nożyc ( głowni ) oraz na występie na dole pochwy
ograniczającym ruch tego ramienia.

Konstrukcja bagnetu

Bagnet ma głownię bez zbrocza z jednostronnie szlifowanym ostrzem ( mającym dodatkowy szlif bojowy ) oraz jednostronnie sfazowanym grzbietem zaostrzonym na krótkim odcinku
działającym jako ramię nożyc . Pióro niesymetryczne z wcięciem . ostrzone jak pozostała część głowni , z dodatkowym sfazowaniem drugiej strony .
Jelec z pierścieniem i haczykiem z drugiej strony umożliwiającym zaczepienie sprzączki temblaka zamocowanego również w otworze głowicy , a powodującego pewniejszy chwyt bagnetu .
Mocowanie na karabinie w pierścieniu jelca i prowadnicy głowicy . zatrzask ze sprężyną w głowicy rękojeści .
Jelec mocowany do trzonu dwoma nitami .
Rękojeść bakelitowa. głowica mocowana wkrętem . pochwa stalowa z izolacyjną osłoną gumową w górnej części .
Stalowe zakończenie pochwy przynitowane do płaszcza pochwy dwoma nitami ma przyspawany zaczep w kształcie litery T oraz przynitowany dwoma nitami ogranicznik ruchu głowni ( jako
ramienia nożyc ) oraz odpowiedni wykrój , w który wchodzi przecinany drut.
Dławik wsuwany do pochwy i blokowany sprężynującym elementem wchodzącym w otwór płaszcza . W górnej części płaszcza znajduje się zgrzewana z płaszczem punktowo obejma antabka , o którą zaczepiany jest karabin z pętlą , poprzecznym paskiem , obejmującą rękojeść i zapinkę.
Pochwa , jelc i głowica - oksydowane na czarno .

Wymiary

Długość bagnetu - 271 mm
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Długość bagnetu w pochwie - 324 mm
Długość głowni - 147 mm
Szerokość głowni u nasady - 30 mm
Grubość głowni u nasady - 3,5 mm
Długość rękojeści - 115 mm
Wewnętrzna średnica pierścienia - 17,2 mm
Długość pochwy - 204 mm
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