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Karabinek Bullpup IWI Tavor 7, 20nb, 16.5 inch, FDE
.308 Winchester
kod produktu: KONC.T7FD16
kategoria: StrefaCelu > Broń palna

Producent: IWI Industries Weapon
Israel
Kod QR:

Parametry

Kaliber:
Optics ready:

.308Win
.308Win

Karabinek Od Firmy IWI, Model Tavor 7, Konstrukcja : Bullpup, Długość Lufy : 16.5",
Kolor : Flat Dark Earth, Kaliber : .308 Winchester

Tavor 7 jest odpowiedzią IWI na zapotrzebowanie rynku wojskowego oraz cywilnego na karabin
kalibru 7.62x51 NATO w układzie Bullpup.
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Karabin cechuje niezawodność, jakiej zwykle oczekuje się od wszystkich produktów IWI. Jak
zwykle firma popisała się nietuzinkową ergonomią produktu oraz nieprzeciętną jakością
materiałów z których karabin jest wykonany.

W konstrukcji znajdziemy rozwiązania sprawdzone i niezawodne, między innymi znany z
produktów H&K system zablokowania suwadła w tylnym położeniu na dźwigni przeładowania.

Karabinek posiada obustronny zwalniacz magazynka jak i bezpiecznik, którego zakres pracy
został skrócony względem tego znanego z platformy AR15 do 45 stopni.

Tavor 7 to w pełni oburęczna konstrukcja wspierająca również strzelców leworęcznych.

Łoże z szyną Picatinny na grzbiecie oraz bocznymi płaszczyznami montażowymi w standardzie
M-LOK umożliwia korzystanie z szerokiej gamy akcesoriów.

Korpus karabinu wykonany jest z odpornego na uderzenia polimeru o wysokiej wytrzymałości.
Lufa, którą cechuje długa żywotność, jest chromowana i kuta.

Ciekawymi technologiami zastosowanymi w konstrukcji są tłok gazowy o krótkim skoku,
4-pozycyjny regulator gazowy (w tym pozycja OFF - unikalna funkcja zaprojektowana dla
specjalnych potrzeb operacyjnych), system śrub obrotowych zapewniający maksymalne
bezpieczeństwo użytkownika oraz chwyt pistoletowy, który można zmienić lub zmodyfikować.

Dane Techniczne :

Model : T7B16
Kaliber : 7,62 NATO (7,62 x 51 mm) - .308 Winchester
Działanie : Tłok gazowy, Samopowtarzalny
System : 4-pozycyjny regulator gazu, zamknięta śruba obrotowa, tłok gazowy o krótkim
skoku
Pojemność magazynka : 20 naboi
Materiał Lufy : Pokryta chromem, kuta na zimno, CrMoV
Długość Lufy : 16,5 cala
Całkowita długość 26,75 Cala
Waga : 4kg
Gwintowanie : Skręt 1:12 ″, 4 rowki, Prawoskrętny
Kolba Typu : Konfiguracja typu bullpup ze wzmocnionego polimeru
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