Seria Triton II
Wszystkie tłumiki serii TRITON są zaprojektowane w koncepcji „SHOOTING UNLIMITED” która
oznacza że strzelec korzystający z tłumika może oddać wiele strzałów jeden po drugim beż obawy o
uszkodzenie spowodowane narastającą temperaturą lub ciśnieniem.

TRITON - SHOOTING UNLIMITED
Koncepcja TRITON wykorzystuje najlepsze aluminium i stal nierdzewną.
Tłumiki wykonane ze stali są często postrzegane jako ciężkie natomiast lekkie tłumiki aluminium jako
te które mają swoje ograniczenia w ilości i intensywności strzelania.
TRITON posiada rdzeń ze stali nierdzewnej z aluminiowym zbiornikiem ciśnieniowym. Efektem tego
połączenia niemal niezniszczalny, lekki tłumik dla wszystkich rodzajów broni myśliwskiej i sportowej.
Bez względu na to czy twoją pasją jest polowanie czy intensywne strzelanie na strzelnicy, TRITON
spełni swoje zadanie. Dzięki temu zawsze będziesz mógł trenować i używać broni w takiej samej wadze,
wyważeniu czy odrzucie co przełoży się na twoje umiejętności strzeleckie!

Jak to działa?

Sekretem serii TRITON jest zawór ze stali nierdzewnej „LATE-ESCAPE” (opatentowany) oraz
nakrętka TRITON które centrują obie części tłumika w solidną całość. Zawór Late Escape wyrównuje
ciśnienie w tylnej komorze rozprężnej i tuż przed tym jako pocisk opuszcza tłumik ciśnienie
odprowadzane jest również do przedniej komory.

WYMIARY:

ŚRODEK ZE STALI NIERDZEWNEJ WYTRZYMA NIELIMITOWANĄ ILOŚĆ
STRZAŁÓW
Seria TRITON objęta jest 5 letnią gwarancją bez względu na ilość oddanych strzałów!

Jaki model wybrać
Rimfire II
Długość całkowita (mm)
116
Dł. Dodatkowa (mm)
101
Dł. Zachodząca na lufę (mm)
15
Średnica (mm)
33
Waga (g)
153
Kaliber 17 (4.5)
●
Kaliber 22 (5.7)
●
Kaliber 265 (6.5)
Kaliber 30 (7.62)
Kaliber 338 (8.5)
Kaliber 375 (9.5)

42S II
237
128
109
42
390

50S II
264
159
105
50
499

56S II
264
152
112
56
530
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● - rekomendowany dla kalibru. Obniży dźwięk poniżej 135dB
● - akceptowalny. Obniży dźwięk do ok. 135dB
● - za słaby. Dźwięk będzie powyżej 137dB
MODELE:
TRITON PREDATOR II (nie wyszczególniony powyżej)

TRITON PREDATOR II jest lekkim tłumikiem montowanym na wylocie lufy który dostarcza bardzo
dobrych parametrów tłumiących i pozwala na korzystanie z muszki (otwartych przyrządów
celowniczych).
TRITON PREDATOR II pozwala na redukcję hałasu i odrzutu na światowym poziomie bez dodawania
do broni zbyt wysokiej wagi oraz długości całkowitej.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostępny dla kalibrów:

5.7 – 6.7 – 7.7 – 8.6 – 9.5 mm

Gwinty:
Długość całkowita:

½’’x20 UNF, ½’’x28 UNEF, 13x1, 14x1, 14x1.5, 15x1, 5/8x18, 5/8x24, 16x1, 18x1,
and more.
147mm

Długość dodana do dł. lufy:

132mm

Średnica:

49mm

Max. średnica lufy

Bez limitu

Waga:

295g

Materiały:

Środek – stal nierdzewna
Zewnątrz – aluminium z powłoką Soft Touch

Natężenie dźwięku:

135dB (dla kal. .308) przy lewym uchu

Gwarancja:

5 lat

Informacje dodatkowe:

W celu zamontowania na innej lufie (gwincie) wystarczy wymienić nakrętkę gwintu
DOSTĘPNE AKCESORIA

Thread Protector
Thread Paste
Predator Nut with different threads
TRITON 42S II

TRITON 42S II jest tłumikiem gwarantującym najlepszą kombinację efektywności tłumienia z niską
wagą i rozmiarem. Unikatowy nierzucający się w oczy design (średnica 42mm) dodaje tylko 12,8cm do
całkowitej długości lufy. Takie rozwiązanie pozwoli na to że tłumik nie będzie zauważalny na broni
nawet przy korzystaniu z kolimatora lub lunety o małym powiększeniu.
TRITON 42S II może być doposażony w pierścień z muszką do strzelania z otwartych przyrządów (do
zakupienia osobno) co sprawia że jest jeszcze bardziej uniwersalny. Doskonały do polowań zbiorowych,
dla podkładaczy psów i dla strzelców którym zależy na zachowaniu niskiej wagi oraz długości
całkowitej ich zestawu strzeleckiego.
Idealny wybór dla kalibrów 6,5x55, 6,5Creedmoor 308Win
PORADA!
Posiadasz więcej broni która ma taki sam gwint na końcu lufy ale inny kaliber? Zamiast kupować dwa
osobne tłumiki wystarczy że dokupisz tylko jego przednią cześć w odpowiednim kalibrze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostępny dla kalibrów:

5.7 – 6.7 – 7.7 – 8.6 – 9.5 mm

Gwinty:

½’’x20 UNF, ½’’x28 UNEF, 13x1, 14x1, 14x1 Spigot, 14x1.5, 15x1, 15x1 Spigot,
5/8x18, 5/8x24, 16x1, 17x1, 18x1, i inne.

Długość całkowita:

237mm

Długość dodana do dł. lufy:

128mm

Średnica:

42mm

Max. średnica lufy

23.5mm

Waga:

390g

Materiały:

Środek – stal nierdzewna
Zewnątrz – aluminium z powłoką Soft Touch

Natężenie dźwięku:

133dB (dla kal. .308) przy lewym uchu

Gwarancja:

5 lat

Informacje dodatkowe:

TRITON 42S jest zalecany przede wszystkim dla kalibru .30-06 i podobnych
DOSTĘPNE AKCESORIA

Przód tłumika TRITON 42S II do korzystania z innego kalibru
TRITON 50S II

TRITON 50S II to funkcjonalny i wszechstronny tłumik, który zapewnia najwyższą wydajność redukcji
hałasu, redukcję odrzutu, a dzięki niewielkiej dodatkowej długości dodanej do długości lufy, utrzymuje
doskonałą równowagę karabinu.
TRITON 50S II jest idealnym rozwiązaniem dla osób strzelców strzelających w różnych warunkach i
wymagają krótkiego, nierzucającego się w oczy tłumika. Specjalnie zaprojektowany TRITON 50 II
gwarantuje doskonałą redukcję dźwięku przy uchu strzelca, nawet podczas strzelania z większych
kalibrów. Co ważne zapewnia redukcję hałasu do poziomu poniżej 137db który przez Unię Europejską
jest traktowany jako szkodliwy dla zdrowia.
Zalecany dla kalibrów od 308Win do 300WM i podobnych (9,3x62). W przypadku największych
kalibrów typu 338 Lapua Magnum lub 378 Weatherby Magnum rekomendowany tłumik 56S II
PORADA!
Posiadasz więcej broni która ma taki sam gwint na końcu lufy ale inny kaliber? Zamiast kupować dwa
osobne tłumiki wystarczy że dokupisz tylko jego przednią cześć w odpowiednim kalibrze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostępny dla kalibrów:

5.7 – 6.7 – 7.7 – 8.6 – 9.5 mm

Gwinty:
Długość całkowita:

½’’x20 UNF, ½’’x28 UNEF, 13x1, 14x1, 14x1 Spigot, 14x1.5, 15x1, 15x1 Spigot,
5/8x18, 5/8x24, 16x1, 17x1, 18x1, i inne.
264mm

Długość dodana do dł. lufy:

159mm

Średnica:

50mm

Max. średnica lufy

23.5mm

Waga:

499g

Materiały:

Środek – stal nierdzewna
Zewnątrz – aluminium z powłoką Soft Touch

Natężenie dźwięku:

129dB (dla kal. .308) przy lewym uchu

Gwarancja:

5 lat
DOSTĘPNE AKCESORIA

Przód tłumika TRITON 50S II do korzystania z innego kalibru
TRITON 56S II

TRITON 50S II to funkcjonalny i wszechstronny tłumik, który zapewnia najwyższą wydajność redukcji
hałasu, redukcję odrzutu, a dzięki niewielkiej dodatkowej długości dodanej do długości lufy, utrzymuje
doskonałą równowagę karabinu.
TRITON 56S II to nasz najwydajniejszy tłumik! Jest on wyborem dla osób które w największym stopniu
pragną wytłumić dźwięk strzału oraz zredukować wyrzut lufy. Dzięki zastosowanym materiałom, mimo
większego rozmiaru zachowuje niewielką jak na tą klasę tłumików wagę.
Tłumik rekomendowany jest dla kalibrów 308Win i mocniejszych (aż do kalibrów z rodziny
Magnum)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostępny dla kalibrów:

5.7 – 6.7 – 7.7 – 8.6 – 9.5 mm

Gwinty:
Długość całkowita:

½’’x20 UNF, ½’’x28 UNEF, 13x1, 14x1, 14x1 Spigot, 14x1.5, 15x1, 15x1 Spigot,
5/8x18, 5/8x24, 16x1, 17x1, 18x1, i inne.
264mm

Długość dodana do dł. lufy:

152mm

Średnica:

56mm

Max. średnica lufy

23.5mm

Waga:

530g

Materiały:

Środek – stal nierdzewna
Zewnątrz – aluminium z powłoką Soft Touch

Natężenie dźwięku:

129dB (dla kal. .308) przy lewym uchu

Gwarancja:

5 lat
DOSTĘPNE AKCESORIA

Przód tłumika TRITON 50S II do korzystania z innego kalibru

Muszka do otwartych przyrządów.
Jej wymiary idealnie pasują do broni Blaser R93 i R8 jednak z powodzeniem może być
wykorzystywana również w broni innych producentów.

Osłona neoprenowa.
Dwustronna osłona neoprenowa (czarna/kamuflaż) do modeli: TRITON 42, TRITON 42S, TRITON
50 oraz TRITON 50S.

Pasta do gwintów oraz osłona gwintu

