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THE ULTIMATE FORCE MULTIPLIER!

ABRAMS AIRBORNE MANUFACTURING, INC.

M32A1 se zaměřovačem M2A1
Vynikající zbraň masivní palebné podpory na úrovni jednotlivce, která se uplatní zejména tam, kde
nelze počítat s podporou vozidel a letounů, např. pěší a výsadkové operace, SR, FIBUA, CQB,
speciální operace, zásahy pořádkových sil, apod.
Granátomet M32A1 ráže 40 mm je nový, vylepšený typ ručního, víceranného (revolverového),
poloautomatického granátometu. Tato zbraň pracuje na principu tlakového impulzu prachových plynů při
výstřelu. Jako účinnou zbraň palebné podpory jej, jako první zavedl USMC (Námořní pěchota USA).
Granátomet byl testován podle metodiky USDOD a STANAG. V současnosti je zaveden, mimo ozbrojených
složek USA, také v armádách států NATO a v dalších zemích.
Granátomet M32A1 je špičkový výrobek z USA, který ke střelbě může použít všechny typy 40 mm munice
zavedené podle protokolu DODIC a NATO Standard v ráži 40 x 46 mm (Low Velocity, Medium Velocity,
Lethal and Less Than Lethal grenades).
M32A1 může rovněž používat nejnovější typy munice Medium Velocity 40 x 51mm vyvíjené firmou
Rheinmetall/Denel.
Granátomet M32A1 může být variantně naplněn různými druhy 40 mm munice, v závislosti na plněném úkolu
a požadovaný druh munice může být rychle zvolen bez nutnosti zdlouhavého přebíjení. V případě potřeby je
možné vystřelit všech šest (6) 40 mm granátů do 3 sekund a efektivně pokrýt plochu až 20 x 60 m.
Granátomet poskytuje vysokou přesnost přímého zásahu jednotlivého cíle až do vzdálenosti 125 m a
maximální dostřel 400 m s LV municí (Low Velocity). Při použití MV munice (Medium Velocity) je přesnost
přímého zásahu jednotlivého cíle až do vzdálenosti 250 m a maximální dostřel 800 m.
DOSTUPNÁ BAREVNÁ PROVEDENÍ:

ČERNÁ

PÍSKOVÁ

ZELENÁ

* Barvy v letáku se mohou lehce lišit od skutečných barev na zbrani.
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M32A1 se zaměřovačem M2A1
Průhledový zaměřovač M2A1 umožňuje použití ve všech pracovních podmínkách (vlhko, sníh, prach,
apod.). Byl vyvinut a otestován pro použití na granátometu M32A1s možností použití za plného
denního světla i v nočních podmínkách.
Záměrná osnova je opatřena dílcovou stupnicí pro odhad vzdáleností cíle a opravy při změně podmínek
střelby. Regulace jasu záměrné osnovy probíhá automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.
Nastavení intenzity osvětlení záměrné osnovy rovněž umožňuje použití prostředků nočního vidění (NVG).
Zaměřovač M2A1 je navržen pro:
• Kompenzaci přirozené derivace 40 mm nábojů
• Pro upevnění na standardní rozhraní MIL-1913 (Picatiny rail)
• Napájení jednou standardní „AAA“ baterií
• Automatické vypnutí po 15 minutách
• Nastavení vzdáleností 0 – 375 m (Low Velocity 40 x 46 mm)
• Nastavení vzdáleností 0 – 800 m (Medium Velocity 40 x 51 mm)

ZNÁSOBENÍ PALEBNÉ SÍLY NOVÉ GENERACE
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TECHNIKÉ SPECIFIKACE:*

M32A1

Země původu

USA

Délka (se zasunutou ramenní opěrou)

648 mm

Délka (s vysunutou ramenní opěrou)

739 mm

Hmotnost (nenabitá, bez zaměřovače)

6,63 kg

Hmotnost (nenabitá, se zaměřovačem M2A1)

7,18 kg

Hmotnost (nenabitá, se zaměřovačem MRDS)

6,73 kg

Hmotnost se zaměřovačem MRDS nabitá 6 Nb

Dle typu munice, např. 8,09 kg s M 433 HEDP

Výška s nasazeným zaměřovačem MRDS

260 mm

Šířka

165 mm

Ráže

40 x 46 mm (Low Velocity = LV)
40 x 51 mm (Medium Velocity= MV)

Délka hlavně

203 mm

Účinný dostřel

375 m (LV), 800 m (MV)

Délka nábojového válce

140 mm

Opakovací mechanizmus

Tlakový impulz prachových plynů při výstřelu

Vývrt hlavně

S progresivním stoupáním

Typ zásobníku

Revolverový válec

Kapacita válce

6 nábojů do délky 142 mm

Funkce zbraně

Ruční revolverový granátomet, poloautomatika válce
pomocí tlak. impulzu prach. plynů, dvojčinná spoušť

Režim střelby

Poloautomatický a manuální

Bezpečnost

Oboustranná pojistka zbraně
Blokace polohy válce
Blokace úderníku
Válec je blokován dokud střela neopustí zbraň
*Všechny údaje jsou nominální a mohou se měnit

PROUDLY MADE 100% IN THE USA

AAMI dodává úplný soubor přesných, nepřekonatelných zbraní, na podporu
armády Spojených států a dalších členských států NATO.
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