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Jednodielne zásuvné držiaky puškových dalekohladov pre
gulovnice CZ 527 sa vyrábajú
v dvoch rozmeroch. Na pevnom
mostíku sú uchytené dve ob-

jírnkys vnútornýmpriemeromI

kruhu 25,4 alebo 30 mm, co
zodpovedá priemerom stred-
ného tubu~u puškových dale- I
kohfadov. Sírka zásuvnej
rybiny je 16,1mm. Držiaky zís-
kame približne za 41,07€ (1 237,30 Sk).

uvnýpre ZKK 600,
CZ 537 a CZ 550

Jednodielny zásuvný
držiak puškového dale-
kohladu pre gulovnice

ZKK 600, CZ 537 a CZ
550 má na pevnom mos-

tíku uchytené dve kruhové objírnky. Vyrába sa
s vnútornými priemermi 25,4 mm alebo 30 mm.

Držiak dvojdielny zásuvnýs podhl'adom
- pre CZ 550

Aj dvojdielny zásuvný držiak
puškového dalekohladu pre
gulovnice CZ 550 s podhla-

dom sa vyrába s dvomi rozmermi
objímok s vnútorným prieme-
rom kruhu 25,4 alebo 30 mm,

co zodpovedá priemerom stred-
ného tubusu puškových dalekohla-

dov. Šírka zásuvnej rybiny je 18,6 mm.

Držiak jednodielny zásuvný pre CZ 584

Jednodielny zásuvný držiak puškového dalekohladu pre gulov-
nice CZ 584 sa vyrába v dvoch rozmeroch. Na pevnom
mostíku sú uchytené dve ob-
jírnky s vnútorným prieme-
rom kruhu 25,4 alebo 30
mm, co zodpovedáprie- j

merom stredného tubusu

puškových dalekohladov.
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Prednávštevourevíru
Z každého rožka troška, tak by sme mohli
nazvat dnešný prehlad užitocných
pomôcok pre polovníkov, sokoliarov, ale
aj pre bežných milovníkov prírody.
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Spolu so zámkom ju získame
približne za 31 € (933,90 Sk).

Zdroj: www.lltrezoLsk.

Sokoliarske obrtliky
Zhotovujú sa z an-

tikorového drôtu

s priemerom 3 a~
4 mm, na rôzne
druhy dravcov.

Väcšinou sa tes-

tuje ich pevnost
v tahu, ktorá má presiahnut 350 kg. Obrtlík SOKOL sa po-
uŽÍvana dravce od velkosti tercka sokola až po všetky velkosti
krížencov, poIovníckych sokolov, jastrabov a kanúrov okrúhlo-
chvostých. Testuje sa na pevnost, ktorá má dosiahnut vyše
250 kg v tahu. Ide o rucnú prácu, antikoro spája strieborná
spájka. Obrtlík stojí okolo 5,61 € (169,10Sk). Z dalších obrtlí-
kov si môžeme vybrat napríklad obrtlík OROL - štandard D
66 mm, OROL - XL 81 mm a OROL so závitom 85 mm,
ktoré získame v priemere za 7,48 € (255,50 Sk).
Zdroj: www.stanislavsfalconry.com
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Viacúcelový olej
Penetracný olej WD-40 vyvinula v pätdesia-
tych rokoch minulého storocia v rámci koz-
mického výskumu spolocnost NASA Má
lepšie vlastnosti ako bežné Iahké mazivá, pe-
netracné oleje, antikorózne prípravky, pro-
striedky na vytesnenie vlhkosti, cistenie kovov,
silikónové spreje a rad dalších. Široké uplatne-
nie našiel v priemysle. Precistí a maže napn'k-
lad škrípajúce pánty a retaze bicyklov, uvolnuje
zhrdzavené skrutky, cistí zbrane a náradie. Spolahlivo uvolní
aj velmi skorodované spoje, úcinne odstráni hrdzu z kovo-
vých castí a zároven chráni kov jemným filmom pred oxidá-
ciou. Odstranuje tiež vlhkost z elektrických kontaktov. Vyrába
sa v 100, 200 a 400 ml balení. Olej kúpime za 4,75 €
(143,20 Sk) až 11,80 € (355,50 Sk). Zdroj: www.wd40.com

Sokoliarske pútkCt
Vyrábajú sa z kože,
ale aj z rôznych
umelých hmôt
alebo spletených
povrázkov. Najcas-
tejšie sa pouŽÍvajú

~. na sokoly.Orien-
tacná cena súpravy
je 10 € (301,30 Sk).
Zdroj:
www.jkweb.cz

Na kliešte

Hácik na vytahovanie
klieštov sa zíde kaž-

dému, kto sa pohybuje
v prírode. Ak nájdeme na

sebe kliešta, týmto špe-
ciálnym nástrojom ho

opatrne vytiahneme. Po-
uŽÍvame jemný tah hore
a tocenie proti smeru ho-

dinových ruciciek tak,
aby nedošlo k vylúceniu
jeho obsahu, ktorým by

sme sa mohli nakazit. Pri

vytahovaní klieštov sa
preto neodporúca pouŽÍvatalkohol, éter, benzín ani iné agre-
sívne látky. Hácik nevyvíja tlak na telo kliešta, cím sa znižuje
riziko vstreknutia alergizujúcich látok a prenosu mikroorga-
nizmov. V lekárni si ho kúpime v balení po 2 kusy približne
za 2,99 € (90 Sk). Zdroj: www.lekarenpark.sk

Stranu pripravil: TOMÁŠ KRNJANSKÝ, www.krivjansky.sk


