V-AR MUE - MAGPUL ULTIMATE EDITION
Nabídka pušek V-AR v ráži 5.56x45 (223 Rem.) ve speciální edici
Pouze u NoCompromise.House s.r.o.

V-AR MAGPUL ULTIMATE EDITION
•

Navržena profesionály pro bojové i sportovní využití s důrazem na spolehlivost – kompletní MIL-SPEC provedení

•

Základem V-AR 15 komorovaná pro vojenskou ráži 5.56x45 NATO (223 Rem.)

•

Precizní kanelovaná hlaveň Lothar Walther v nové délce 11,5“

•

Kompletní oboustranné a zvětšené ovládací prvky včetně shozu závěru vedeného rámem zbraně

•

Spoušť vlastní konstrukce se stavitelným odporem a nové bicí ústrojí

•

M-LOK předpažbí pro perfektní těžiště a váhu zbraně

•

Kompletní osazení MAGPUL – pažba STR a rukojeť MOE K2

•

Výborná dvoupolohová stavitelná a světlovodná mířidla

•

Lineární kompenzátor pro práci v týmu v ceně zbraně

•

Nabídka slev na volitelné příslušenství – kolimátory EoTech a Holosun, svítilny, lišty apod.

•

Záruka 4 roky + přímá podpora servisu u výrobce Pavla Vosátky
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KULOVNICE SAMONABÍJECÍ V-AR
SPOLEHLIVOST
•

V-AR spojuje hlavní výhody obou světově nejrozšířenějších
zbraňových systémů AR15/M16 a AK47:
•

perfektní ergonomie a ovládací prvky zbraní typu AR15

•

pístový mechanismus s automatickou regulací tlaku

•

Energie je přenášena na píst, který tlačí na závěr

•

U V-AR nedochází k přetěžování vnitřního ústrojí zbraně a prostoru
rámu horkými plyny

•

Nedochází ke znečišťování a zahřívání závěrového mechanismu

•

Díky unikátní konstrukci není nutný doražeč závěru – okno je tedy při
shození závěru plně uzavřené a nepotřebuje krytku – vyšší spolehlivost
při střelbě v prašném prostředí

•

V-AR neklade velké nároky na řádné promazání a čištění
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KULOVNICE SAMONABÍJECÍ V-AR
MIL-SPEC provedení
•

Za konfigurací V-AR MAGPUL Ultimate Edition stojí požadavek
na úplné vojenské provedení (MIL-SPEC) samonabíjecích
pušek, kterému zbraně Pavla Vosátky vyhovují

•

Nový povrch vnitřních dílů zbraně s diamantovou vrstvou pro
zvýšení odolnosti a snížení tření komponent při střelbě

Komorace na 5.56x45 NATO
•

Komora zbraně je na rozdíl od civilních pušek výrobcem
komorována také na vojenské provedení ráže 5.56x45 NATO

•

Zbraň umožňuje střelbu vojenskou municí
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NOVÁ DÉLKA HLAVNĚ 11,5“
Kanelovaná hlaveň LOTHAR WALTHER
•

Německý výrobce precizních hlavní Lothar Walther je zárukou
přesnosti a spolehlivosti pušek V-AR

•

Kanelace hlavně pro zvýšení koeficientu odvodu tepla o 30 %
(koeficient kanelace 1,7 vs. standard 1,3)

Nová délka 11,5“
•

Zbraň jsme konfigurovali s hlavní v nově nabízené délce 11,5“

•

Nejlepší poměr přesnosti a komfortu - výhodné pro týmovou
práci v zastavěných oblastech (CQB), vozidlech,
vzdálenostech do 600 m, případně závodech IPSC a
obdobných dynamických disciplínách

•

Twist 1:8 je zárukou přesnosti se širokým spektrem nábojů –
nehrozí tak na rozdíl od konkurence, že hlaveň nedokáže lehčí
střely v levnějších nábojích stabilizovat
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OBOUSTRANNÉ OVLÁDACÍ PRVKY
•

•

V-AR nabízí zbraň s:
•

oboustrannou natahovací pákou

•

oboustrannou pojistkou

•

oboustranným vypouštěním zásobníku

V-AR MUE má v základu také oboustranné shození závěru
(standardně příplatek 2 200 Kč)
•

Ukazovákem střeleckého prstu tak lze jednoduše shodit závěr

•

Oboustranný shoz závěru je vedený rámem zbraně

•

Všechny ovládací prvky jsou zvětšené a lze je ovládat
pohodlně i v taktických rukavicích
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PRECIZNÍ SPOUŠŤ A BICÍ ÚSTROJÍ
•

V-AR MAGPUL ULTIMATE EDITION disponuje
novou generací spouště Pavla Vosátky
•

Kratší reset

•

Čitelnější a hladší chod spouště

•

Stavitelný odpor spouště

•

V-AR MUE má také nové bicí ústrojí včetně
kladiva potaženého diamantovou vrstvou pro
zvýšení oděru-vzdornosti a výdrže

•

Nové čepy, které jsou orientované a díky tomu
nemají 2 zářezy – nehrozí tak, na rozdíl od
ostatních pušek typu AR-15, jejich prasknutí
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M-LOK PŘEDPAŽBÍ PRO NIŽŠÍ VÁHU
•

V-AR MUE nabízí i s hlavní 11,5“ plnohodnotné předpažbí typu M-LOK

•

Předpažbí má stejnou délku jako u standardních pušek 12,5“ umožňuje tím standardní úchop zbraně. Je tedy vhodné i pro
sportovní dynamickou střelbu

•

M-LOK provedení předpažbí je nejlepším poměrem modularity a
váhy

•

Plná kompatibilita s MAGPUL M-LOK doplňky

•

Možnost doplnit RIS lišty pro standardní příslušenství
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MAGPUL DOPLŇKY
Standardní FAB defense doplňky byly nahrazeny MIL-SPEC originály americké firmy
MAGPUL:
Pažba MAGPUL STR
•

Dvojité jištění posunu

•

Rozšířená lícnice znamená rychlejší a pohodlnější přilícení

•

Lícnice obsahuje dvě snadno přístupné schránky na náhradní baterie (CR123, AA..)

•

Pevný A rám chrání páčku délkového nastavení před nechtěnou aktivací

•

Váha pouze 350 g

•

Standardní cena 3200 Kč, v ceně zbraně V-AR MUE

Rukojeť MAGPUL MOE K2
•

vylepšená ergonomie a "bobří ocas přináší jistější a pohodlnější úchop

•

Nový typ zdrsnění pro jistější úchop

•

Vyrobeno z odolného polymeru
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DVOUPOLOHOVÁ STAVITELNÁ A
SVĚTLOVODNÁ MÍŘIDLA
V ceně V-AR MUE jsou vynikající mířidla vlastní výroby Pavla Vosátky v nejnovější generaci
•

2 polohy

•

Ve sklopené poloze standardní hledí a světlovodná muška

•

Zdvižená poloha s dioptrem umožňuje zaměřování např. přes kolimátory EoTech bez nutnosti jeho sundání
(např. v případě poruchy optického zařízení)
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LINEÁRNÍ KOMPENZÁTOR TYPU PRASE
Běžné kompenzátory a úsťové brzdy jsou nevhodné pro
taktické použití:
•

při práci v týmu je výstřel velmi nepříjemný pro ostatní
spolubojovníky v těsné blízkosti

•

V nestandardních polohách, například při střelbě na zemi,
pod autem apod. dochází k silnému zdvihání povrchu
(trávy, písku, listí apod.)

V-AR MUE jsou proto osazeny novým typem kompaktního
lineárního kompenzátoru v ceně 2 700 Kč

•

•

Perfektní kompenzace zpětného rázu zbraně

•

Efektivnější střelba v leže a zpoza krytů

•

Ideální pro práci v týmu

Odpadá také rozhodování, zda střílet s nasazeným, či
sundaným krytem (prasetem)
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NoCompromise.House nabízí při pořízení V-AR v provedení MAGPUL
ULTIMATE EDITION individuální slevu na pořízení kolimátorů EoTech,
Holosun, doplňků MAGPUL a dalšího příslušenství.
•

Kolimátory a optická zařízení

•

Lasery a svítilny

•

Montážní lišty M-LOK

•

Popruhy a oka MAGPUL

•

Zásobníky MAGPUL PMAG
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ZÁRUKA A DOŽIVOTNÍ SERVIS
•

Kvalita a spolehlivost zbraní Pavla Vosátky jsou vyhlášené mezi
střeleckou veřejností nejen v ČR, ale i mezi zahraničními ozbrojenými
složkami a sportovními střelci

•

Záruka 4 roku na zbraň

•

Při nákupu u NoCompromise.House získáváte možnost servisní
podpory přímo u výrobce Pavla Vosátky, v podstatě v podobě
doživotního servisu
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CENA V-AR MAGPUL ULTIMATE EDITION
Konfigurace zbraně

Cena vč. DPH

V-AR MAGPUL Ultimate Edition, ráže 5.56 (223rem) s novou délkou hlavně 11,5“, univerzální stoupání 1:8, MLOK předpažbí, oboustranné vypouštění zásobníku, oboustranná pojistka, oboustranná natahovací páka,
spoušť vlastní konstrukce se stavitelným odporem, titanový zápalník, nový typ nosiče závorníku se zvýšenou
odolností, světlovodná stavitelná mířidla, zásobník 30 ran, kufr na zbraň

53 400 Kč

Příplatkové oboustranné shazování závěru

2 200 Kč

Pažba MAGPUL STR

3 210 Kč

Rukojeť MAGPUL MOE K2
Lineární kompenzátor
CELKEM

640 Kč
2 700 Kč
62 150 Kč

•

Při nákupu u NoCompromise.House do konce června 2018 nabízíme kromě slevy na volitelné příslušenství
i AKČNÍ SLEVU ve výši 7 % na V-AR MUE:

•

Finální cena 57 800 Kč vč. DPH (sleva 4350 Kč)

!!! Nákupní povolení na „KULOVNICE SAMONABÍJECÍ“!!!
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KONTAKT
Kde nás naleznete?
NoCompromise.House s.r.o.
Tovární 10, Praha 7, 170 00

napiste.na@nocompromise.house

Kontaktní osoba:

Jakub "Hawk" Dražan
E-mail: jakub.drazan@nocompromise.house
GSM: +420 778 501 401

@ 2018 Všechna práva vyhrazena. Kopírování a použití fotografií není povoleno.
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