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Takticko-technické parametre:

122 ECv zabezpečuje automatickú extrakciu nábojnice

Funkcia v rozmedzí teplôt -25 °C až +40 °C po dobu 5 rokov

Ohrozený priestor
v smere osi hlavne do 100 m od hlavne

uhol 45 ° symetricky okolo osi hlavne

Zvukový efekt výstrelu 122 ECv minimálne 110 dB

Hmotnosť špeciálnej zátky 5,8 kg

Dĺžka špeciálnej zátky 447 mm

Prachová náplň nábojky Nctp 2,4 x 0,9 / 8-4/1

V jednom obale 2 ks nábojov

122 ECv

Cvičný náboj 122 ECv je určený pre cvičné streľby 
zo zbrane 122 HD-30. Umožňuje vykonávať streľbu 
na taktických cvičeniach, pri ukážkových streľbách, 
slávnostných salvách a v priestoroch kde sa nemôže 
použiť ostrá alebo náhradná munícia. Znižuje náklady 
na vyškolenie obslúh zbraňového kompletu húfnice.

Úplný výrobok 122 ECv pozostáva:

1. Špeciálna zátka
2. Cvičná nábojka
3. Obal

V hlavni húfnice dôjde pri výstrele k rozpadu zvyškov 
častí prachovej náplne a príslušenstva prachovej 
náplne, ktorých dopad nepresiahne vzdialenosť 100 m 
pred ústie hlavne. 

Podmienkou použitia náboja 122 ECv je namontovať 
obmedzovač úsťovej brzdy alebo jej demontáž 
zo zbrane.

Špeciálna zátka je použiteľná iba z cvičnou nábojkou.
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MSM GROUP s.r.o. bola založená transformáciou spoločnosti MSM Martin s.r.o., ktorá sa 
zaoberala výstavbou, vývojom, výrobou a predajom predovšetkým vojenských materiálov. 
MSM Martin s.r.o. v posledných rokoch prevzala niekoľko vojenských spoločností na 
strednom Slovensku, a stavala na svojej tradičnej vojenskej a civilnej výrobe.

Vzhľadom k začleneniu ZVS do skupinovej štruktúry, môžeme konštatovať, že 
MSM Group s.r.o. sa vracia do roku 1927, keď Škoda Works v Plzni, monopolný výrobca 
munície, sa rozhodla vybudovať takzvanú „rezervnú továreň“ na Slovensku. Spoločnosť 
bola totálne zničená počas druhej svetovej vojny, trvalo niekoľko rokov, aby výroba bola 
znova obnovená a rozšírená, že jej výrobky boli dodané nielen pre ministerstvo národnej 
obrany, ale pre mnoho ďalších krajín po celom svete.

Dnes MSG GROUP s.r.o., využíva bohatých skúseností z minulosti a knowhow vysoko 
kvalifikovaných pracovníkov a obrovského archívu technickej dokumentácie pre všetky 
potrebné postupy.

PREČO S NAMI SPOLUPRACOVAŤ:  

Viac ako 70 rokov skúseností v zbrojárskej výrobe, vo vývoji a kompletných službách.

Dlhoročná tradícia v MSM prevádzkach na výrobu munície. Vysoký podiel na kvalitnej 
výrobe majú zamestnanci s dlhoročnou praxou, podpora priemyslu v kraji, 
vzdelávanie atď.

Pre viac informácií:  

www.msm.sk 


