
Kolba do strzelby Eternal A4 

Standardowa strzelba nie posiada kolby. Kolba plastikowa stanowi dodatkowe wyposażenie – do 
nabycia u sprzedawcy. W komplecie montażowym kolby znajdują się: kolba plastikowa, śruba mocu-
jąca (długość ok. 12 cm), 2 podkładki pod śrubę mocującą, stopka kolby, 2 wkręty mocujące stopkę 
kolby, bączek do zamocowania pasa nośnego. 

Sprzedawca bardzo chętnie pomoże w montażu nabytej dodatkowo kolby, ale niezwykle prosto 
można to zrobić samodzielnie. Najpierw przy użycia klucza imbusowego „6” należy odkręcić standar-
dowy chwyt pistoletowy, następnie należy go wysunąć do tyłu (W). 

  

Następnie należy dołączyć zakupioną kolbę (na lekki wcisk) zamocować długą śrubą (z kompletu 
montażowego kolby) i dokręcić kluczem nasadowym przedłużonym „12” (1). Przedłużenie klucza po-
winno mieć długość około 20…25 cm. Po zamocowaniu kolby należy upewnić się co do prawidłowości 
działania mechanizmu spustowo-uderzeniowego (dlatego konieczne są 2 podkładki pod łeb śruby mo-
cującej kolbę) – w tym celu parokrotnie należy napiąć kurek i oddać „suchy” strzał. Następnie należy 
zamocować stopkę kolby (2) przy użyciu 2 wkrętów (z łbami pod wkrętak krzyżakowy). Na zakończenie 
wkręcić bączek do mocowania pasa nośnego (3) – o ile nie został wcześniej wkręcony w punkcie sprze-
daży. 

 

 
Tak zmodyfikowana strzelba jest bardzo poręczna (lekka i krótka) oraz pozwala na użycie pełnej 

gamy amunicji do niej przeznaczonej, bez obawy o przykre doznania wywołane odrzutem2. Na powyż-
szej fotografii widać pas nośny3, który można dokupić – pasuje wiele modeli, ten na zdjęciu to pas od 
pistoletu maszynowego PPSh-41 / PPS-43 (personel w punkcie sprzedaży z życzliwą przyjemnością 
doradzi coś sensownego).  

---***--- 

Życzymy bezpiecznej, przyjemnej i pożytecznej rozrywki 
oraz zadowolenia z używania produktów z naszej oferty. 

 
2 Odrzut (szczególnie przy zastosowaniu mocniejszej amunicji) jest przekazywany na ramię strzelca, na tzw. 

„dołek strzelecki” (co daje normalne odczucie odrzutu u strzelca), a nie na nadgarstek – co jest mało komfor-
towe. 

3 Broń z takim pasem nośnym ma masę 2,18 kg. 
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