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Bombaatar
TG-40 BA1 Grenade Launcher

Taktik sahada tüm harekat konseptlerine uyumlu olarak kullanılabilen TG40-BA1 6 (altı) adet 40x46 mm düşük hızlı
veya 40x51 mm orta hızlı mühimmatı süratle ateşleme kapasitesine sahiptir. Tahrip, sis, göz yaşartıcı, aydınlatma,
termobarik vb. tüm mühimmatlar ile her türlü hava ve arazi şartında kullanılabilen TG40-BA1, 40X51 mm orta hızlı
mühimmat ile 800 metreye kadar etkili atışlar yapılabilmektedir. Tambur üzerinde merkez silindirine picatiny ray
ile takılan ayarlanabilir kızaklı optik nişangahı vasıtasıyla her iki mühimmat grubu ile de doğru ve etkili nişan almayı
mümkün kılar.
The TG40-BA1, which can be used in accordance with all operational concepts in the tactical field, has the capacity
to rapidly fire 6 (six) 40x46 mm low speed or 40x51 mm medium speed ammunition. TG40-BA1, which can be used
with all kinds of ammunition in all weather and terrain conditions, can make effective shots up to 800 meters with
40X51 mm medium speed ammunition along with destructive, fog, teardrop, lighting, thermobaric ammunitions etc.
It enables accurate and effective aiming with both ammunition groups by means of its adjustable sled optical sight
mounted on the central cylinder with a picatinny rail on the drum.

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Namlu Boyu / Barrell Length

205 mm

Tam Boy / Full Length

740 mm

Etkili Menzil (40x46 mm) / Effective Range

400 metre / meters

Etkili Menzil (40x51 mm) / Effective Range

800 metre / meters

Ağırlık Boş / Empty Weight

7 kg

Genişlik / Width

164 mm

Mermi Yatağı Uzunluğu / Bullet Chamber Length

140 mm

Optik Nişangahı / Optical Sight

ASELSAN ARN-12

Tanıtım filmini izlemek için
kodu kameranızla okutun.
Scan this code to watch the
introductory film.
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No: 3/A Yenimahalle / ANKARA / TURKIYE
Fabrica / Factory
ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi 2014 Cadde
No: 20 Sincan / ANKARA / TURKIYE
T: +90 312 395 07 63
F: +90 312 395 84 36
E: info@tgsavunma.com
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