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Bagnet wojskowy szwajcarsk wz sig57 z
żabką
Cena brutto

1,00 zł

Cena netto

0,81 zł

Dostępność

niedostępny

Numer katalogowy

wzsig57p

Kod producenta

wzsig57p

Producent

sig57

Opis produktu
Bagnet wojskowy szwajcarsk wz sig57

Wzór 1957 ( dla Chile)
Nóż bagnet do stosowania na renomowanych 7,5 mm. Sturmgewehr 57 karabin szturmowy (Rolls Royce z karabinów szturmowych), wykonany przez firmę
Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG). Stgw. 57 miał bardzo długą żywotność, pozostając w produkcji od 1958/83. Jako niski numer seryjny wskazuje, jest
wczesnym przykładem. "W + F" oznacza, montaż przez Waffenfabrik Bernie, podczas gdy "Victoria Schwyz" identyfikuje dostawcę ostrza jako firmy, Victorinox, znajduje
się w Schwyz Kanton . Aby uniknąć konfliktu, szwajcarski rząd dał połowę produkcji noży wojskowych i bagnetów dla Wengera i pół do Victorinox. Victorinox
nabył Wengera w 2005 roku, jednak w dalszym ciągu produkty w ramach marketingowych miały oba znaki towarowe. SIG produkowany model eksport bagnet, aby
przejść z wersji eksportowej Stgw. 57. Jedynym istotnym klientem było Chile, które nabyło 14.500 karabinów komorowy do 7,62 mm. Kaseta z NATO. 510-4 eksport
bagnet różni się od krajowego Stgw. 57 w drobnych szczegółach .

Konstrukcja bagnetu
Bagnet ma smukłą głownię dwusieczną bez zbrocza z centralnym sztychem . Szlif wklęsły . krawędzie od progu do szczytu ostrzone (szlif bojowy) .
Progi przedłużone płaską zwężającą się ością przebiegającą osiowo wzdłuż głowni . Rękojeść czarna z tworzywa sztucznego . Głowica długa. Jelec
prosty z pierścieniem.
Pochwa z tworzywa z zaczepem u góry , do której zamocowana jest żabka z tworzywa,. dławik mocowany za pomocą wkręta ( z tyłu górnej części
pochwy ) . Mankiet dławika z prostokątnym otworem
Wymiary
Długość bagnetu - 370 mm
Długość bagnetu w pochwie - 380 mm
Długość głowni - 240 mm
Szerokość głowni u nasady - 22 mm
Długość rękojeści - 126 mm
Wewnętrzna średnica pierścienia - 22 mm
Długość pochwy - 246 mm
Stempel na pochwie ( gardło pochwy ) - P
Pochwa: "70" nałożony na Starburst wewnątrz okręgu. "B" na "3015" wewnątrz okręgu. "K9" wewnątrz okręgu
Poprzeczka: "KV146"
Na głowni u nasady - Ricasso: stylizowane "F" na "+ W" wewnątrz okręgu. "V" nad numerem
Polecane linki latarki , odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy
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