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Introducere: 

1.Inainte de a folosi aceasta arma, familiarizati-va cu acest certificat. 

2.Avand in vedere ca eforturile pentru a imbunatatii aceasta arma sunt continue, pot fi efectuate schimbari fara a fi 

anuntate. 
Tabelul 1: 

Parametrii                       Valori 

308WIN 222 REM 

 

30-06 SPRING 

 

Calibru 7,62X51 222 REM 30-06 SPRING 

Lungime (mm) 

 

 

Camera 

 

51 43 63 

teava 

 

600 600 600 

Diametrul gurii tevii (mm) 7,62 5,56 7,62 

Valoarea medie a presiunii maxime a  

gazului generat in timpul tragerii (kgf/cm2) 

3400 3200 3560 

Greutate (kg) 3,2 3,2 3,2 

 

Nomenclator: 

Tabelul 4: 
Ref la fig.1 Denumire Cant. 

1 Teava cu prelungire 1 

2 Carligul rotativ 1 

3 Inelul carligului rotativ 2 

4 Pin 2 

5 Catarea 1 

6 Pinul extractor 1 

7 Extractor 1 

8 Antepatul 1 

9 Piulita antepatului 1 

10 Surubul balamalei 1 

11 Balamaua antepatului 1 

12 Surubul balamalei 1 

13 Surubul balamalei 1 

14 Arc 1 

15 Carcasa piedicii 1 

16  Antepatul piedicii 1 

17 Pin 1 

18 Saiba (de distantare) 1 

19 Receptor 1 

20 Pinul balamalei 1 

21 Pinul arcului de tragere 1 

22 Pinul de tragere 1 

23 Pinul de centrare 1 

24 Pinul manerului de inchidere 1 

25 Manerul inchizator 1 

26 Arcului manerului de inchidere 1 

27 Pinul arcului manerului de inchidere 1 

28 Indicator 1 

29 Cocos 1 

30 Pinul cocosului 1 



31 Maneta de tragere 1 

32 Tragaci 1 

33 Pinul tragaciului 2 

34 Arcul tragaciului 1 

35 Piedica 1 

36 Parghia ejectoare 1 

37 Placuata tragaciului 1 

38 Arcul aruncator 1 

39 Manerul de inchidere al aruncatorului 1 

40 Pinul aruncatorului 1 

41 Cadrul aruncatorului 1 

42 Surubul cadrului tragaciului 2 

43 Patul armei 1 

44 Surub 1 

45 Saiba 1 

46 Capatul patului 1 

47 Surub din lemn 2 

48 Carlig rotativ 1 

49 Arcul indicatorului 1 

50 Arcul principal 1 

51 Surubul arcului tragaciului 1 

52 Surubul de ajustare 1 

53 Pinul catarii 1 

54 Baza catarii 1 

55 Arcul catarii 1 

56 Suportul inaltatorului 1 

57 Inaltatorul 1 

58 Saiba inaltatorului 1 

59 Surubul inaltatorului 1 

Lista partilor componente ale camerei pustii (IJ 18) pentru calibrele 7,62x51; 30-06 Spring este prezentata in tabelul 5: 

 Tabelul 5: 

Ref la fig.2 Denumire Qty/unitate 

1 Extensia tevii 1 

2 Extractor 1 

3 Opritorul extractorului 1 

4 Pinul opritorului 1 

5 Arcul opritorului 1 

OPERATII: 
1. Teava detasabila este inchisa in interioriul receptorului prin intermediul manerului de inchidere(blocare).Daca 

teava e deschisa, manerul de inchidere e mentinut in pozitie de cu un dispozitiv special care blocheaza  

manerul cand se inchide teava.Patul detasabil este prins cu maner opritor.Componentele mecanismului de 

tragere sunt aranjate in receptor.Cocosul este separat de pinul de tragere.Aducerea manerului de inchidere in 

pozitia “sus” permite deschiderea tevii si armarea cocosului. 
2. Siguranta in manevrarea pustii este asiguranta de folosirea unui dispozitiv de siguranta si de o toarta de 

siguranta a cocosului. 

3. Arma permite trageri usoare 

4. Pusca permite ajustarea dispozitivului de ochire.Pentru a inalta catarea, apasati-o cu degetul mare si rotiti 

piulita de ajustare.Daca rotiti piulita spre stanga, coborati catarea si deplasati punctul de ochire in sus; daca 

rotiti spre dreapta, ridicati catarea si coborati punctul de ochire.Inainte de ajustarea inaltatorului, slabiti 

surubul inaltatorului si scoateti-l.Punctul de ochire este deplasat spre stanga, respectiv dreapta, prin 

deplasarea inaltatorului in aceeasi directie (stanga, respectiv dreapta). 

REGULI DE PROTECTIE: 

1. Intotdeauna considerati arma ca fiind incarcata si gata de tragere . 

2. Nu trageti cartuse care au o presiune mai mare decat cea indicata in Certificat. 



 

MENTENANTA: 
1. Manevrarea corecta si un program de intretinere asigure armei o viata lunga si o functionare perfecta. 

2. Nu folositi cartuse care intra greu in camera , pentru ca necesita multa forta la inchiderea si deschiderea tevii. 

3. Deschideti si inchideti teava cu grija, cu ambele maini.O deschidere smucita, brusca, poate avea ca rezultat 

slabirea tevii atasate de receptor. 

4. Nu dati drumul cocosului daca nu e necesar;altfel, viata pinului de tragere va fi scurtata. 

5. Nu loviti teava pustii pentru a prevenii aparitia semnelor pe ea. 

6. Se poate efectua o prima tragere in gol, introducand  un tub gol. 

7. Pastrati mecanismele pustii intr-o stare buna, curate si unse.Teava pustii nu este placata cu un strat de crom, 

de aceea necesita o ingrijire potrivita. 

8. Folosti bucati de carpa sau de prosoape moi, curate, de bumbac, pentru a curata arma. 

9. Curatati arma imediat dupa folosire.Iarna , tineti pusca inauntru pentru cateva ore si apoi curatati-o.Stergeti 

teava in directia dinspre camera spre capatul ei.Scoateti carpa pe la capatul tevii.Nu intoarceti niciodata carpa 

in interiorul tevii. 

10. Pentru operatiunea de curatare, demontati arma in cele trei parti principale:teava, antepat si receptor + pat. 

10.1 Demontarea completa: 

Desurubati suruburile din lemn din capatul patului si scoateti-le; 

10.2 Desurubati surubul 21 (fig.3) si detasati patul de receptor 

10.3 Demontati mecanismul de tragere (fig.3), executand pasii urmatori: 

- armati cocosul 6, pentru a compresa arcul principal10; 

- introduceti o pana cu diametrul de 1-1,5 mm in orificiu, care va fi observata in aruncatorul 12; 

- eliberati cocosul si scoateti aruncatorul impreuna cu arcul. 

10.4 Detasati cocosul 5 din receptorul 11, scotand pinul declansatorului 3 (fig 3).Urmatoarea procedura este 

simpla si nu cere un antrenament special: 

10.5 Pentru a demonta dispozitivele de ochire, executati urmatoarele operatiuni: 

- mentineti catarea 5 (fig.1) pe loc si scoateti pinul catarii 53; 

- scoateti catarea si arcul 55; 

- scoateti surubul de reglare (ajustare) 52; 

- scoateti surubul 59; 

- desprindeti baza inaltatorului 56, saiba 58 si inaltatorul 57. 

11. Reasamblati pusca, executand aceleasi operatiuni in ordine inversa.  

12. Patul trebuie sa fie fixat de receptor.Se recomnda strangerea surubului periodic, mai ales la inceputul folosirii 

pustii. 

13. Pentru a evita slabirea arcului extractor si a arcului principal, detasati teava de receptor si dati drumul 

cocosului.Pastrati arma intr-un loc uscat. 
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