
 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNODÍLNÉ MONTÁŽE ODEON  

pro připevnění puškohledu 

Děkujeme Vám za zakoupení Jednodílné Montáže ODEON 
 

Zakoupili jste si pevnou, stabilní a vysoce přesnou montáž pro přesné upnutí optiky vaší zbraně. 

Montáž je vyrobena ze slitiny hliníku – duralu, který svou pevností dobře odolává a eliminuje otřesy 

zbraně při výstřelu, a tak chrání váš puškohledu, čímž prodlužuje jeho životnost. 

 

Charakteristickou vlastností těchto montáží je možnost využití pro puškohledy s tubusem 30 mm i 

tubusem 34 mm, díky redukčním kroužkům, dle níže uvedené specifikace a rychloupínači pro 

praktické a rychlé nasazení nebo sundání puškohledu ze zbraně, např. pro přepravu nebo uložení 

zbraně do přepravního kufru. 

 

Tyto jednodílné montáže jsou navrženy s větším rozestupem mezi upínacími kroužky, tak aby optika 

nikde nenarážela do krajů kroužků a byla zajištěna co nejsnadnější manipulace s korekcemi 

umístěnými na optice.  

 

Kroužky montáže i přídavné redukční kroužky mají na vnitřní straně protiskluzové drážky, puškohled 

tedy pevně drží a nehrozí žádné pohnutí optiky v montáži při střelbě či manipulaci se zbraní. 

 

Součástí balení každé montáže je také weaver lišta pro připojení kolimátoru. 

 

Vodováha umístěná na montáži umožňuje kontrolu svislé polohy zbraně před výstřelem 

 

U montáže můžete zvolit mezi dvěma systémy připevnění ke zbrani – pomocí klasického upínacího 

šroubu či pomocí rychloupínacích páček. Rychloupínače montáže zaručují opětovné a přesné upnutí 

tak, že není nutné nové nastřelení puškohledu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instalace  
 

- Uvolníme páčku rychloupínače – odjistíme pojistku páčky a páčkou pootočíme cca o 120° 

- Montáž usadíme na vhodnou pozici horní lišty zbraně MIL STD 1913 

- Páčku přesuneme pootočením do uzamčené pozice 

- Je-li upnutí montáže volně – opětovně páčku odjistíme – přitlačíme ve 

směru šroubu rychloupínače tak, aby byla vysunuta matice, jenž se 

nachází na opačné straně montáže, matici utáhneme (nebo povolíme) dle 

potřeby a páčku opět zajistíme 

- Proces opakujeme až do ideálního stavu pevného zajištění montáže na 

liště zbraně 

- Na spodní straně montáží – tedy na straně, která se připojuje na lištu jsou 

umístěný zarážky, díky kterým montáž přesně drží na svém místě. 

Nemůže dojít k posunutí na liště.  

 

 

 

Upnutí puškohledu 
 

- Pro upnutí je možné využít redukční kroužky, má-li puškohled průměr tubusu 30 mm. Má-li průměr 

tubusu 34 mm volíme upevnění bez použití redukčních kroužků. 

- Odšroubujeme horní kryty kroužků – osadíme správným způsobem puškohled a kryty opět nasadíme 

- Utahujeme šrouby tak, aby vznikla po dotažení (přiměřenou silou) stejná mezera na každé straně mezi 

krytem a montáží  

- Montážní kroužky i redukční kroužky jsou vybaveny protiskluzovými drážkami  

 

 

 

 

Technické parametry 
 

Materiál: letecký hliník – dural 7075    Materiál upínání: ocel  

Výška: 38 – 40 (dle varianty montáže)     Upínání na rail: MIL STD 1913 

Typ připojení: upínací šroub / rychloupínací páčky  Úhel: 20 MOA 

Průměr tubusu: 30 – 34 (redukční kroužky součástí balení) 

Šířka mezi jednotlivými kroužky: 68,8 mm  (*předsazená montáž – 58,8 mm) 

 

 

 

 

Výrobce/dodavatel: 

ODEON OPTICS  

QIAN CHENG spol. s r.o.  

U družstva Ideál 21, Praha 4, 140 00 

Česká republika  

info@odeonoptics.cz 

+420 777 880 243 
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