
Hlaveň ve spojení s choke HP nabízí proti konkurenci mnohem lepš í krytí broků . Navíc lze použ ívat

ocelové broky až do plného zahrdlení (bě ž né hlavně pouze do polovič ního).

Př i výrobě z Ni-Cr-Mo ocelové kulatiny se použ ívá š pič ková technologie tř ískového obrábě ní frézováním.

Proti kování za studena zde nedochází k deformacím struktury kovu, které př i stř elbě a zahř ívání hlavně

způ sobuje její kroucení a horš í krytí.

choke

205 mm konus z

18,7 na 18,4 mm

oblast se zvě tš eným

prů mě rem - 18,7 mm

dlouhý

př echodový kuž el
5 mm

válcová č ást

výrobce A

výrobce B

výrobce C

1/4 1/13/41/2zahrdlení

%
b

ro
k
ů

v
te

rč
i

Vývrt se skládá z ně kolika č ástí s rů zným prů mě rem, kdy se za nábojovou komorou nachází prodlouž ený

př echodový kuž el a č ást s prů mě rem zvě tš ným na 18,7 mm (standard je 18,4 mm). Následuje 205mm

dlouhý kuž el, který změ nš í prů mě r vývrtu na 18,4mm a výmě nný choke.

Díky niž š ímu tlaku a rychlosti ve zvě tš ené č ásti hlavně dochází k niž š ímu tř ení a menš í deformaci broků ,

což zajistí lepš í krytí s menš ím procentem ztracených broků . Standardní rychlost stř ely je získána na

záklaně Venturiho principu ve tř etí č ásti hlavně .

Označ ení HP je zkratka Hyperbolic Profile znač ící, ž e se v hlavni a choke nenalézají ostré úhly.

Vš echna zů ž ení a rozš íř ení jsou kř ivkami, které opě t pomáhají získat lepš í hodnoty.

Prodlouž ením choků na 82 mm se podař ilo dodrž et maximální zů ž ení na 1 stupeň a proto je mož né

použ ívat př i stř elbě s ocelovými broky i plné zahrdlení.

standardní choke choke FABARM HP

krytí broků

Hlaveň TriBore HP


