
2,03 2,16 2,29 2,41

2,54 2,79 3,05 3,3

3,56 3,81 4,06 4,57

4,83 5,08

2,03 2,16 2,29 2,41

2,54 2,79 3,05 3,3

3,56 3,81 4,06 4,57

4,83 5,08

2,03 2,16 2,29 2,41

2,54 2,79

2,03 2,16 2,29 2,41

2,54 2,79

        Zbraně pro střelbu s náboji s ocelovými broky jsou označeny touto zkušební značkou: 

Při použití nábojů ráže 12x76 s jakýmkoliv průměrem ocelových broků musí být zbraně vždy označeny           
zkušební značkou „STEEL SHOT“ nebo „BILLES D' ACIER“ 

Náboje s ocelovými broky o průměrech větších než 4,0 mm je povoleno používat pouze ve zbraních                      
se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm

Náboje s ocelovými broky do průměru 3,05 mm včetně, lze používat ve všech zbraních, které byly úředně 
přezkoušeny a to bez ohledu na velikost zahrdlení hlavně 

Závazný p ředpis pro použití náboj ů s ocelovými broky
ve zbraních s hladkým vývrtem

Ráže 12 x 70

Ráže 12 x 76

Ráže 16

STEEL SHOT HAUTE 

PERFORMANCE

Náboje s ocelovými broky o průměrech větších než 3,30 mm je povoleno používat pouze ve zbraních                  
se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm 

Náboje s ocelovými broky o průměru větším než 3,05 mm nebo s označením „vysokovýkonné“                           
(Haute Performance, Magnum, 20/76) je dovoleno používat pouze ve zbraních označených zkušební značkou 

„STEEL SHOT“ nebo „BILLES D' ACIER“ 

Náboje s ocelovými broky do průměru 3,05 mm včetně, lze používat ve všech zbraních, které byly úředně 
přezkoušeny a to bez ohledu na velikost zahrdlení hlavně 

STEEL SHOT

Ráže 20

Upozornění : Při střelbě s náboji s ocelovými broky dávejte pozor na odrazy broků. Vyvarujte se střelby na tuhý a tvrdý povrch.    

                                    Tabulka dostupných laborací   -  

POTISK - KRABIČKAPOTISK - NÁBOJ

   STEEL SHOT

3,3 3,56 3,81 4,06

STEEL SHOT

STEEL SHOT HAUTE 

PERFORMANCE

STEEL SHOT

STEEL SHOT HAUTE 

PERFORMANCE

STEEL SHOT HAUTE 

PERFORMANCE 

MAGNUM

STEEL SHOT HAUTE 

PERFORMANCE 

MAGNUM

STEEL SHOT

STEEL SHOT HAUTE 

PERFORMANCE

STEEL SHOT

3,05

 12 x 70

3,3 3,56 3,81 4,06

5,59

 12 x 76

16 x 67,5

20 x 67,5

Náboje s ocelovými broky do průměru 3,30 mm včetně, lze používat ve všech zbraních, které byly úředně 
přezkoušeny a to bez ohledu na velikost zahrdlení hlavně

Náboje s ocelovými broky o průměru větším než 3,30 mm nebo s označením „vysokovýkonné“                         
(Haute Performance, Magnum) je dovoleno používat pouze ve zbraních označených zkušební značkou          

„STEEL SHOT“ nebo „BILLES D' ACIER“  

Náboje s ocelovými broky o průměrech větších než 4,0 mm je povoleno používat pouze ve zbraních                       
se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm

3,05

5,59

RÁŽE PRŮMĚRY BROKŮ

STEEL SHOT HAUTE 

PERFORMANCE

STEEL SHOT HAUTE 

PERFORMANCE


