MAMBA

3-been Aluminium
skietstokke

Die SAJWV-spesiﬁkasie beperk die maksimum gewig tot 2.4kg vir hierdie tipe 3-beenskietstok. Dit mag slegs 1 skiethaak hê. Ons volledige MAMBA-skietstok weeg 2.2kg
en het net 1 haak. Om raak en akkuraat te kan skiet, sal ons MAMBA- skietstok u die
mees gemaklik en stewige skietposisie bied.
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Die kop beheer die hoek waarteen die bene
oopmaak. Hierdie hoek is geskik om die
geweer op 2 steunpunte te ondersteun, uit
alle skietposisies;
Die kop hou ook die bene stewig in posisie,
sodat dit nie uitvou na die skoot en die
stokke dan omval nie;
Daar is mat bo-op die kop geplak. Indien jy
daaroor wil skiet, kan jy in al 3 bene
6.2mm-gaatjies boor op die geskikte
afstand vir jou eie lengte;
Die stokke word in geheel uit Aluminium
vervaardig en word slegs in die natuurlike
(ongekleurde) afwerking voorsien;
Die stokke kan natuurlik met
kamoeﬂeerband geplak of self geverf word;
Een van die bene is met mat bedek sodat dit
gebruik kan word vir ŉ 2de steunpunt;
Vir voldoende demping, is die haak eers
met ŉ laag sagte rubber en daarna met mat
bedek;
Die haak kan tussen die 2 onbedekte bene
verskuif word om toe te laat vir beide linksen regshandige gebruik;
Die haak se klampskroef draai teen ŉ
plaatjie vas en beskadig gevolglik nie die
been waarteen dit vasklamp nie;
Die stokke is teleskopies en die bene knip in
posisie met tentpaalknoppie-tipe knippe;
Die stokke word in die lae-posisie gehou vir
die lê-, sit- en knielposisies. Totale hoogte:
laag = 1.2m;
Die bene word slegs verleng vir die
staanposisie. In die staanposisie kan die
geweer op slegs die haak of ook op ŉ 2de
been ondersteun word. Totale maksimum
hoogte = 2.1m
Om te verhoed dat die bene maklik invou en
die stokke omval, draai die Nylock
moertjies stewig teen die kop vas;
Verwyder die binneste verlenging indien u
die stokke slegs wil gebruik vir lê, sit en
kniel. Die stokke weeg dan slegs 1.4kg,
wat dit uiters geskik maak om daarmee te
jag;
Om raak en akkuraat te kan skiet, sal ons
MAMBA skietstok u die mees gemaklike en
stewige skietposisie bied.

