Instrukcja montażu wzmocnień do gearboxa w wer. 2
Dziękujemy za zakup naszych wzmocnień. Do ich montażu potrzebna jest minimalna ilość zdolności
manualnych i troszkę cierpliwości :) Czas montażu to około 15-20min. Gotowy ? Zaczynamy!
W zestawie muszą się znajdować:
• komplet 3 wzmocnień
• tubka 8ml kleju (silikon akwarystyczny)
• 3x śruba 12mm
• 3x śruba 6mm
• 4x śruba 10mm
Przed przystąpieniem do pracy przygotuj następujące narzędzia:
• Śrubokręt PH1 (gwiazdka)
• Papier ścierny 60-200
• Odtłuszczacz (alkohol, aceton, benzyna ekstrakcyjna)
Może się też przydać:
• Młotek
• Ściski stolarskie
• Piła do metalu „brzeszczot”
Zaczynamy pracę!
Pierwszym etapem montażu jest zmatowienie powierzchni blach i szkieletu.

Blachy matowimy oczywiście tylko od strony wewnetrznej :)
Następnie szkielet ( nie musimy go rozkręcać) :

Matujemy tylko miejsca pod wzmocnieniami...
Następnie wszystko czyścimy i odtłuszczamy:

Na uprzednio odtłuszczone szyny, nakładamy cienką warstwę dołączonego kleju. Jeśli z jakiś powodów nie
chcemy stosować tego kleju, pamiętajmy ,że musi to być elastyczny klej o wysokiej adhezyjności. Brak
kleju, znacząco osłabia całą konstrukcję.

Nie musimy dokładnie smarować brzegów ani miejsc wokół otworów. Klej w nadmiarze i tak wypłynie.

Prawie ostatnią czynnością jest przykręcenie blach. Do przykręcenia blachy poniżej cylindra od strony
selektora ognia , używamy dołączonych do zestawu krótkich śrub 6mm. Blachę po przeciwnej stronie
przykręcamy oryginalnymi śrubami. Jeśli okażą się za długie – wykorzystujemy dołączone do zestawu śruby
12mm. Listwę powyżej cylindra przykręcamy, dołączonymi do zestawu śrubami 10mm.

Następnie wycieramy nadmiar kleju:

Gotowe ! Teraz pozostaje nam tylko czekać dobę,aż klej zwiąże. Można teraz wykorzystać ściski do
ściśnięcia blach w krytycznych miejscach. Pełną wytrzymałość wzmocnienie uzyskuje po 24 godzinach.
Po związaniu kleju pozostaje nam decyzja co robimy ze „skrzydełkami” z przodu GB (pod głowicą
cylindra). Możemy je po prostu uciąć, brzeszczotem lub szlifierką. Lub też wykorzystać młotek i zagiąć je
pod spód zwiększając wytrzymałość wzmocnienia w tym krytycznym miejscu.
W pewnych replikach będziemy zmuszeni do ucięcia „skrzydełek” tj. G3 czy MP5. W replikach serii
M4/M16 nie przeszkadzają one we wkładaniu magazynków czy podawaniu kulek:

Teraz pozostaje nam zamontowanie pancernego GB w body repliki. Tutaj może być pomocny pilnik :)
Aby głębiej schować śruby, można w przyklejonej blasze, nawiercić zagłębienia. Śruby po lewej stronie, (tej
samej co selektor) można po przykręceniu uciąć. Brzegi blach, można ściąć pilnikiem – tylko nie za dużo :)

Powodzenia !

Pytania, wątpliwości ? Pisz śmiało !
Na e-mail: serwis@asgrevolution.pl
Na gg: 8058107
Lub dzwoń: +48 692 435 708
Jesteśmy do Twojej dyspozycji !
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