
  
Інструкція користувача для регулювання вузла газовідведення на карабіні BAR 

 
 

 
 
 

 
1. Необхідні інструменти : 
 
Викрутка невеликого розміру, яка підходить для роботи з регулювальним гвинтом (деталь за 
номером B317667102) газового циліндру. 
Шестигранний ключ номер 2.5 для стопорного гвинта регулятора блоку газовідведення (деталь 
за номером B317667302) 
Шестигранний ключ номер 4 для утримуючого цівку карабіну гвинта (деталь за номером 
B3177860AJ). 

 
 

2. Першочергові правила техніки безпеки : 
 
Перш ніж розпочати процедуру регулювання завжди переводьте запобіжник у положення “ON” – 
безпечно. Від’єднайте магазин, відкрийте механізм та пересвідчіться, що ваш карабін повністю 
розряджено. Закрийте механізм. Завжди тримайте ствол карабіну направленим у безпечну зону. 
 
3. Процедура регулювання вузла газовідведення : 
 
Відкрутіть гвинт цівки карабіну проти годинникової стрілки та від’єднайте цівку. 



 
 

A. У випадку недостатньої сили порохових газів для нормального функціонування 
викидача, гільза буде викидатись позаду карабіну. (можливі ознаки: недозаряд (пустий 
патронник), неподача наступного патрону). 

 
Відкрутіть стопорний гвинт, що знаходиться зліва на стволі, проти годинникової 
стрілки.  

 
 

 
 
 

  Поверніть на ¼ обороту проти годинникової стрілки гвинт регулювання 
газовідведення, розташований з правого боку. 

 
 
 

  Закрутіть за годинниковою стрілкою стопорний гвинт до упору та встановіть на 
місце цівку. Відстріляйте один за одним 3 набої з важкими та легкими кулями, поки параметри 
викидання стріляних гільз не будуть відповідати кресленню, поданому нижче. 
 

B. У разі, якщо сила порохових газів більша за необхідну, гільза буде викидатись у 
напрямку дула карабіну (можливі ознаки: висока швидкість подачі набоїв). 

Відкрутіть стопорний гвинт, що знаходиться зліва на стволі, проти годинникової 
стрілки.  

                        Поверніть на ¼ обороту за годинниковою стрілкою гвинт регулювання                                          
газовідведення, розташований з правого боку. 
  Закрутіть за годинниковою стрілкою стопорний гвинт до упору та замініть цівку. 
Відстріляйте один за одним 3 набої з важкими та легкими кулями, поки параметри викидання 
стріляних гільз не будуть відповідати кресленню поданому нижче. (при цьому звертайте увагу 
на вказаний у таблиці калібр) 



 

ідеально 

дозволено 

заборонено 



Наприклад : 
 
Для карабіну 30-06 SPRG з проблемою викидання стріляних гільз відкрийте регулятор 
газовідведення на 1\4 обороту. Відстріляйте 3 вказані набої (3 Winchester Accubond CT 180gr 
#S3006CT та Winchester Ballistic SilverTip 150gr #SBST3006) 
Гільзи 180-гранових набоїв після викидання мають викидатись у «зону 2», а гільза 150-
гранового набою, як правило опиняється, у «зоні 1». 
 
Спосіб:          A маркер 
 
 
     Мотузка     27 см (10.6 дюймів 
       Зона 2 
 
Стріл. стенд  X:         B маркер 
      1 метр (39.4 дюймів) 
        Зона 1   27 см (10.6 дюймів) 
 
 
           C маркер 
 

 
C. Повторюйте операцію А чи В до тих пір, поки карабін не функціонуватиме відповідно до 

параметрів, наведених у кресленні. 
 
 
 
УВАГА: НІКОЛИ НЕ ВДАВАЙТЕСЬ ДО СВЕРДЛІННЯ БЛОКУ ГАЗОВІДВЕДЕННЯ 
 


