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Mata rusznikarska do czyszczenia broni z zestawem narzędzi AR15 - Real Avid AVMCS-AR

Master Cleaning Station - AR15 to profesjonalna mata rusznikarska do konserwacji karabinków
systemu AR15, wyposażona w dołączony zestaw narzędzi zamknięty w pojemniku
transportowym z tworzywa, oraz tackę magnetyczną na drobne elementy.
Odporna na działanie oleju, antypoślizgowa mata do czyszczenia zapewnia dużą, bezpieczną i
gotową do wykorzystania powierzchnię do pracy. Nadrukowano na nią schemat i instrukcje,
przedstawiające proces demontażu AR15. Do zestawu dołączono również drukowaną instrukcję,
tłumaczącą proces czyszczenia i konserwacji karabinka.
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Przenoszony w połączonym z matą pojemniku zestaw narzędzi zawiera wszystkie elementy
niezbędne do przeprowadzenia podstawowego czyszczenia AR'ki. Po zwinięciu mata wraz z
narzędziami mieści się w dołączonej torbie transportowej.
Cechy:
- Duża, 43" x 16" (109,2 x 40,6 cm) mata, wystarczająca do zdemontowanego karabinu AR15
- Ochronna, wyściełana powierzchnia, chroniąca broń i meble
- Odporna na oleje i rozpuszczalniki
- Antypoślizgowe podłoże
- Wysokiej jakości nadruk przedstawiający budowę i proces rozkładania platformy AR15
- Zintegrowany zestaw czyszczący z akcesoriami dedykowanymi dla platformy AR15
- Cała stacja po zwinięciu maty mieści się w worku transportowym
- Zintegrowany z matą pojemnik na zestaw do czyszczenia
- Wielofunkcyjny uchwyt T-Handle
- Pop-Up Tool Holder starannie porządkuje wszystkie komponenty
- Narzędzie 3-w-1: iluminator, wybijak do pinów i flaga bezpieczeństwa
- Narzędzia do czyszczenia w tym: szczotka do rygla, szczotka do lufy kalibru .223cal/5,56mm,
końcówka z uchwytem na ściereczkę, końcówka z mocowaniem przecieraka do rygla
- Wielofunkcyjny skrobak czyszczący aż 12 kluczowych powierzchni zamka i suwadła
- AR15 Field Guide - ilustrowana instrukcja przeprowadzania czyszczenia i konserwacji platformy
AR-15
- Taca magnetyczna
- 6 przecieraki do rygla
- 50 ściereczek czyszczących
- Szczotki Smart Brushes z krótkim, nylonowym włosiem i wyprofilowanymi skrobakami
- Szczotka z włosiem nylonowym i z brązu fosforowego z chwytem Accu-Grip
- Skrobak z końcówką prostą i zakrzywioną, z chwytem Accu-Grip
- 3-częściowy pręt mosiężny, łączący się w długi pręt o długości 32 cali
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