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Niebling 

 NIE BLIN G CLE ANIN  G CLOTH  

*DO VYPREDANIA 
ZÁSOB 

DOKONALÉ 
SPOJENIE 

CHCETE SA O TÝCHTO ÚŽASNÝCH 
VÝROBKOCH DOZVEDIEŤ VIOAC? 

Prečítajte si špeciálnu správu známeho a 
uznávaného strelca. Už čoskoro v našom ďalšom 
newsletteri. Máte sa na čo tešiť! 

+ 

 
CHCETE ZRUŠIŤ ODBER NOVINIEK OD 

SPOLOČNOSTI GLOCK? 

 
Mrzí nás, že ste sa rozhodli odhlásiť z odberu noviniek spoločnosti GLOCK. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že 

spracovanie zrušenia odberu môže nejakú dobu trvať. 

 
Pokiaľ mate záujem o novinky o našich výrobkoch, môžete sa na ich odber samozrejme 

kedykoľvek znovu prihlásiť. 

 
Prihláste sa na odber noviniek, alebo zrušte odber 

noviniek emailom na adresu Impressum@glock.com 
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Novinky zo sveta GLOCK 
Modelová rada Slim s možnosťou montáže 

optických mieridiel spája sily so značkami 

Streamlight a Shield 

 
 

Glock predstavuje ideálnu kombináciu 

Dva nové sofistikované balíky – Slimline model G43X MOS v spojení s dvoma 

dokonale pasujúcimi taktickými doplnkami – ľahké svetlo Streamlight TLR-7® sub 

a voliteľné mieridlá Shield RMSc. Obe kombinácie sú obmedzene dostupné ako 

limitované edícia – neváhajte preto a využite túto výhodnú ponuku!  

G43X MOS 
+STREAMLIGHT TLR-7® SUB 
+SHIELD RMSc 

(VOLITEĽNÉ) 

 
G43X MOS+ STREAMLIGHT 

TLR-7® SUB 

Ultra ľahké a kompaktné taktické svetlo Streamlight TLR-7® 

sub slúži na zlepšenie viditeľnosti a  presnosti mierenia 

v obranných a taktických situáciách. Výrobok je vybavený 

najnovšou LED technológiou s vysokou svietivosťou, vďaka 

ktorej poskytuje až 1,5 hodiny nepretržitej prevádzky na 

jedinú lítiovú batériu. Vďaka výkonu 5000 lumenov 

zabezpečí výrobok jasný lúč svetla s  vysokým dosahom, 

vynikajúcim periférnym pokrytím a zahŕňa aj funkciu 

stroboskopu. Taktické svetlo Streamlight TLR-7® sub bolo 

špeciálne navrhnuté na použitie s modelom G43X MOS. 

 

 
SHIELD RMSc (VOLITEĽNÉ) 

 
Kompaktné reflexné mieridlá Shield sú mieridlami s červeným 

bodom, ktoré poskytujú plnú funkčnosť napriek kompaktnej 

veľkosti a sú vhodné na použitie so strelnými zbraňami určenými na 

skryté nosenie, ako napríklad G43X MOS. Na rozdiel od 

mnohých konkurenčných výrobkov boli mieridlá RMS 

skonštruované bez červeného reflexného filtra na šošovke, 

vďaka čomu znižujú ich viditeľnosť protivníkom. Telo 

mieridiel je vyrobené z leteckého hliníku a má matnú 

čiernu povrchovú úpravu. 

SHIELD RMS c SIGHT  
Priama montáž na telo zbrane 

 

STREAMLIGH T T LR - 7 ® SUB  

Taktické svetlo s montážou  

GLOCK G43X MOS 
Subkompaktná pištoľ modelovej rady GLOCK Slimline v konfigurácii MOS je kalibru 9 mm Luger a má výrezy navrhnuté pre 

špeciálne mieridlá a tenkú montážnu lištu GLOCK určenú na montáž príslušenstva. Dokonalý taktický partner v známom 

dizajne GLOCK Slimline pre pohodlné skryté nosenie. Model G43X MOS má krátku dĺžku hlavne subkompaktnej veľkosti a 

pohodlne vyváženú, všestrannú rukoväť kompaktnej veľkosti s minimálnym profilom. Zahŕňa prvky modelovej rady Slimline, 

ako je krátka dráha spúšte, rám so zabudovaným predĺžením „Beavertail“, známy z modelov G43 a G42, ako aj obojstranný 

záchyt zásobníku. Tento model je vybavený vysoko presnou streleckou hlavňou GLOCK Marksman Barrel (GMB) 5. generácie 

ako aj odolnú povrchovú úpravu nDLC na závere. Pištoľ G43X MOS má tiež presne vyfrézované predné zárezy. 

 
Zásobník rady slim (01) je skonštruovaný tradične odolným spôsobom známym pre značku GLOCK a je vybavený oranžovým 

podávačom, ktorý zlepšuje viditeľnosť a  bol špeciálne vyvinutý tak, aby dokázal zásobníku poskytnúť kapacitu 10 nábojov . 

 
Poznámka: PištoľG43X MOS neobsahuje adaptéry bežne dodávané s inými pištoľami modelovej rady MOS .. 

 
STREAMLIGHT TLR-7® SUB– TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA+

 

 
Taktické svetlo s lištovou montážou vytvára koncentrovaný lúč s optimálnym periférnym osvetlením. Optimalizovaná elektronika 

poskytuje regulovanú intenzitu a nízkoprofilový obojručný vypínač zaisťuje vysoký užívateľský komfort . 

 
Materiál Telo a krytka: Letecký hliník triedy 6000, frézovaný s čiernou galvanickou povrchovou 

úpravou. Telo spínača: Plast odolný voči nárazom a chemikáliám. 

Šošovka Odolná voči vysokým teplotám a  otrasom, odpružene montovaná, 

sklo Borofloat®, trieda ochrany IPX7 1 m po dobu 30 min.) 

Rozmery Dĺžka: 2.51 in. (6.38 cm); Šírka: 1.16 in. (2.95 cm); Váška: 1.24 in. (3.15 cm) 
Hmotnosť Hmotnosť: 2.39 oz. (67.8 g) s batériou 

Svetelný zdroj Biela LED dióda s výkonom 500 lumenov; intenzita svetelného lúča 5,000 kandela; 141 m dosah 

Batéria Jedna CR123A lítiová batéria (súčasť balenia) 

Prevádzková doba 1,5 hodiny nepretržitej prevádzky do kapacity 10%  

Prevádzková teplota   -40°F až +120°F 

+údaje prevzaté zo stránky / 
technického listu výrobcu 

 
SHIELD RMSc (Reflex Mini Sight Compact) – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA +

 

 
Mieridlá s červeným bodom, ktoré si zachovávajú plnú funkčnosť v tenkom tele navrhnutom pre ručné zbrane na skryté 
nosenie, ako je G43X MOS. 

 
Optické vlastnosti 

Zdroj svetla Červená LED dióda, bez laseru, plne bezpečné pre oči, bez rádioaktívnych materiálov  

Veľkosť červeného bodu  4 MOA 

Šošovka Reflex x1 (bez priblíženia), šošovka s nízkou paralaxou, sklo odolné voči poškriabaniu, 

antireflexná povrchová úprava bez farebného efektu pre zníženie viditeľnosti 

zariadenia 

Elektronika 

Batéria Jedna 3Vlítiová batéria CR2032 

Životnosť batérie 2 až3 roky pri bežnom používaní / >4 roky v tmavom sladovom priestore 

Nastavenie jasu Automatické 

Rozsah jasu Najnižšie nastavenie  – porovnateľné s nočným videním  

Najvyššie nastavenie – viditeľné voči oblohe v jasný deň 

Telo 

Materiál Letecký hliník 

Farba Matná čierna (štandardná) 

Rozmery iba mieridla (dĺžka x šírka x výška) 41 x 23 x 22.5 mm 

Hmotnosť bez batérie  16.35 g 

Hmotnosť s batériou 19.20 g 

 
 
 
 

 
+ údaje prevzaté zo stránky / 
technického listu výrobcu 

 

 
 

Súprava STREAMLIGHT TLR-7® SUB 
obsahuje: 

 
• Pištoľ G43X MOS s krytkou 

• Jeden zásobník Slim 01 

• Jeden náhradný zásobník Slim 01 

• Návod na použitie 

• Kufrík na pištoľ (skladovací a prepravný) 

• Torx® skrutkovač (TX10) 

• Streamlight TLR-7® sub súprava, vrátane: 

TLR-7® sub 

Návod na použitie, montážna súprava vrátane kľúča 

a čeľustí, batéria 

+ Špeciálna súprava na čistenie GLOCK obsahujúca*: 

• Handričku na čistenie Niebling 

• Kefku na čistenie Niebling 

Súprava STREAMLIGHT TLR-7® SUB/ 
SHIELD RMSc obsahuje: 

 
 

 
• Pištoľ G43X MOS s krytkou 

• Jeden zásobník Slim 01 

• Jeden náhradný zásobník Slim 01 

• Návod na použitie 

• Kufrík na pištoľ (skladovací a prepravný) 

• Torx® skrutkovač (TX10) 

• Streamlight TLR-7® sub súprava, vrátane: TLR-7® 

sub 

Návod na použitie, montážna súprava vrátane kľúča a  čeľustí, 

batéria 

• Shield RMSc súprava, vrátane: 

Shield RMSc mieridlá s červeným bodom 

Návod na použitie, batéria  

+ Špeciálna súprava na čistenie GLOCK obsahujúca *: 

 

 

 

 

 

 
GLOCK, Ges.m.b.H. 

Spoločnosť GLOCK je popredný svetový výrobca strelných zbraní. Jednoduchý a bezpečný dizajn polymérových pištolí 

GLOCK priniesol revolúciu do zbrojného priemyslu a urobil z pištolí GLOCK obľúbený výstroj pre vojenské a policajné 

orgány a medzi majiteľmi pištolí po celom svete. Pištole GLOCK, známe svojimi troma bezpečnostnými poistkami, 

ponúkajú užívateľom každého životného štýlu istotu, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Spoločnosť GLOCK Ges.m.b.H. sídli v 

Rakúsku. Viac informácií nájdete na stránke www.glock.com. 

 

 
 
 
 
 

 
Kefka na čistenie NIEBLING 

SÚPRAVA 
STREAMLIGHT TLR-7® 

SUB 

SÚPRAVA 
STREAMLIGHT TLR-7® 

SUB/SHIELD RMSc 

+ 
+ 

Handrička na čistenie Niebling 

mailto:Impressum@glock.com

