
CZOKI - INSTRUKCJA 
 

Czok to zwężenie wylotowe lufy, które reguluje szerokość wiązki śrutu. Zazwyczaj chodzi o             
poprawę pokrycia i zmniejszenie ilości i rozrzutu śrucin skrajnych. 
 
UŻYWANIE CZOKÓW  
Jest 5 rodzajów wkręcanych czoków wewnętrznych, których można użyć w danej strzelbie: 

1. F (Full / ) - Pełny czok 
2. IM (Improved Modified // ) - Czok ulepszony, zmodyfikowany 
3. M (Modified /// ) - Półczok (zmodyfikowany) 
4. IC (Improved Cylinder //// ) - Ulepszony cylinder 
5. Cyl-Skeet (Cylinder-Skeet ///// ) - Cylinder 

 
Dostępne są również czoki Extra Full, przeznaczone specjalnie do polowania na indyki. 
 

 
 
Do strzelby pump-action dołączono system 3-czokowy: F, M, IC. Oznaczenia są 
umieszczone na czokach.  
 
Doruk Arms (Eternal) oznacza czoki następująco: 
 

BRĄZOWY – SKEET (C LUB CYL.) 
CZARNY – IC CHOKE 
BIAŁY – M CHOKE 
ZIELONY – IM CHOKE 
CZERWONY - FULL CHOKE 
 
Lub, kolor plus oznaczenie: 
NIEBIESKI ***** C – SKEET (C LUB CYL.) 
ZŁOTY **** IC – IC CHOKE 
CZERWONY *** M – M CHOKE 
BRĄZOWY ** IM – IM CHOKE 
CZARNY * F - FULL CHOKE 

                                      

 
 
 
 

 



ZASTOSOWANIE CZOKÓW 
Szczególną uwagę należy zwrócić na strzały breneką, gdyż można trwale zniszczyć czoki 
lub lufę, jeśli wkręcony jest niewłaściwy czok. Żeby tego uniknąć zalecamy zapoznać się z 
poniższymi oznaczeniami czoków:   
CYLINDER: oznaczenie C lub CYL. (od nazwy cylinder), bez nacięć lub 5 nacięć; 
zastosowanie: w myślistwie: strzały breneką i breneką-kulą (UWAGA: breneką-kulą 
strzelamy tylko z tym czokiem!), strzały śrutem na bardzo bliskie odległości. 
1 CZOK: oznaczenie IC lub IMP. CYL. (od Improved Cylinder - ulepszony cylinder), 4 
nacięcia; zastosowanie: w myślistwie: strzały breneką, strzały śrutem na bliskie odległości; w 
strzelectwie jako drugi do konkurencji Krąg (Skeet) i Przeloty (Bażant); 
PÓŁCZOK: oznaczenie M lub MOD. (od Modified - zmodyfikowany), 3 nacięcia; 
zastosowanie: strzały śrutem na średnim dystansie. 
3 CZOK: oznaczenie IM lub IMP. MOD. (od Improved Modified - ulepszony zmodyfikowany), 
2 nacięcia; zastosowanie: strzały śrutem na dużą odległość, w strzelectwie w konkurencjach 
Oś (Trap) i Zając; 
PEŁNY CZOK: oznaczenie F lub FULL (od Full - pełny), 1 nacięcie; zastosowanie: strzały 
śrutem na bardzo dużą odległość do odpornej zwierzyny (lisy, gęsi), w strzelectwie: druga 
lufa w konkurencjach jak wyżej. 
 
UWAGA: Upewnij się, że w strzelbie zawsze jest wkręcony jeden z czoków. Bardzo istotne 
jest, aby czok był dobrze dokręcony, inaczej nabój może zahaczyć o brzeg niedokręconego 
czoka, co doprowadzić może do poważnego uszkodzenia lub zniszczenia broni. Przy 
wkręcaniu czoki należy smarować smarem do czoków, smarem grafitowym lub smarem 
miedzianym.    
 
UWAGA: Nie można dokonywać modyfikacji czoków ani stosować czoków zastępczych. 
Modele “pompek” o długości luf 18”/46 cm, 20”/51 cm oraz 24”/61 cm dostępne są z 
systemem czoków w standardzie. 
 
 
 
OSTRZEŻENIE: 

1. Zanim wkręcisz/wykręcisz czok upewnij się, że broń jest zabezpieczona i 
rozładowana. 

2. Zachowując zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią (pusta komora 
nabojowa, pusta komora zamkowa, pusty magazynek,broń zabezpieczona), 
sprawdź, czy czok się nie poluzował. W takim przypadku należy go dokręcić kluczem 
do czoków.  

3. Wkręcanie i wykręcanie czoków wewnętrznych: Wybierz czok, którego chcesz użyć. 
Włóż go do lufy kluczem do czoków i wkręcaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
aż będzie mocno dokręcony. Aby go wykręcić ponownie użyj klucza do czoków i 
wykręcaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie wyjmij 
czok. NIE STRZELAJ BEZ WKRĘCONEGO CZOKA. MOŻE DOJŚĆ DO 
TRWAŁEGO USZKODZENIA BRONI.  

 


