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KARBIN 94-14B OCH GEVÄR M/38C
MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN
Detta materielvårdsschema gäller för:
Förrådsbeteckning
Förrådsbenämning
M4800-612031

KARBIN 94-14B /T

M4800-612231

GEVÄR M/38C /T

Vårdbestämmelser
Grundtillsyn ska genomföras var 24:e månad,
Särskild tillsyn ska vara utförd innan grundtillsyn. Fel och brister som påvisats under
särskild tillsyn ska vara noterade på felrapport.
Allmänt gäller att tillsynen ska utföras beträffande skador, fastsättning och funktion.
Löpande positionsnummer enligt kontrollanvisningar i reparationsboken

Pos

=

Sk

= Säkerhetskontroll

Gt 2

= Grundtillsyn (var 24:e månad)

Gt F

= Grundtillsyn före långtidsförvaring/förrådsställning, utför Gt 2

Se Rbok

= Se anvisning i reparationsboken

Referenser
Förrådsbeteckning

Förrådsbenämning

M7786-034231

IBOK KARBIN/GEVÄR

M7787-026671

RBOK KARBIN/GEVÄR

M7776-007610

RDK KARBIN/GEVÄR

M7782-019402

MVSCHDS KARBIN/GEVÄR

VARNING
Patron ur ska utföras innan kontroll av vapnet. Risk för vådaskott.

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Anders Östberg PRL MS118
Hame Mengistu

Ersätter:
Tidigare fastställd:
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Kontroll
Gt

Sk

Pos

x

01

x

Patron ur, säkerhetskontroll

02

x

Allmänt, märkning

03

x

Funktion, avfyringskraft

04

x

Pipa

05

x

Låsavstånd

06

x

Slutstycke: stötbotten, triangulärt spår,
halvcirkulär urfräsning

funktion, ringa glapp, sprickor, slitage,
inga skarpa kanter, urbränningar
tändstiftshål max +0,5 mm

07

x

Slutstycksspärr, fjäder

kärvning, fjäderkraft

08

x

Utkastare

rak, kärvning, rak anliggning

09

x

Säkringsspärr

god gång, säker funktion

10

x

Styrhylsa

kärvning, gänga glappfri

Tändstiftsmutterns spänntand

sprickor, längd, ej vådaskott vid osäkring

x

x

x

x

System/komponent

2

11

Se Rbok

Omfattning/felyttring

•
ej större rostfläckar på mekanism och
vapnets delar
korrekt märkning pipa, låda, slutstycke
•

kärvning, avfyring, tryckpunkt,
upphängare, 2-3 kg (parallellt med
kolvens underkant)
kaliber max 6,55 mm i mynningen,
konicitet max 0,04 mm, skador,
skottbulor, rost, krökning, mynning väl
gradad

•

ej låsning med låstolk 3,45

12

x

Utdragare, utdragartand

•

kärvning, skador, avstånd 1,8-1,9 mm

13

x

Tändstift, slagfjäder

•

rakt, tändspets, längd framför stötbotten
min 1,2 / max 1,4 mm
fjäderlängd min 90 mm, lindad 27 varv,
rätt läge på tändstiftet

14

x

Magasinsbotten, magasinsfjäder,
patronförare

funktion, fastsättning, rost, grader, säker
kvarhållning av patron

15

x

Sikte, korn; siktram, siktfjäder,
spärrtand, siktlöparspärr

kärvning, glapp, skador, korrosion,
funktion, återföring från 2 cm eller
mindre, fastsättning, läge

16

Stock, beslag: band, handskyddsring,
rembyglar, bandfjädrar, bakplåt, läskstång (m/38C)

skador, tillpassning låda och pipa,
fastsättning, glapp, kärvning

17

Bajonett, balja

god passning, skador

18

Tillbehör

skador

