4 0 X 46 M M N AB ÓJ GR AN AT N IKOWY KULKOWY NGK-N
4 0 X 46 MM MULTI-RUB B ER BALLS ROUND NGK-N
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Typ
Type

kulkowy
multi-rubber balls

Masa naboju [g]
Weight [g]

180

Długość naboju [mm]
Length [mm]

123,5

Powierzchnia rażenia [m]
Area of destruction [m]

1/1 przy dystansie strzelania 5 m oraz
2/2 przy dystansie 15m
1/1 at the shooting distance 5 m
2/2 at the shooting distance 15 m

Liczba kulek
Number of balls

25

Średnica kulki [mm]
Diameter of ball [mm]

ø 15

Masa kulki [g]
Ball weight [g]

2,15

Zakres temperatur stosowania [°C]
Operation temperature range [°C]

-40 ÷ +50
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OP I S W Y R OB U | P R OD UCT D ESCR I P T I ON
40 x 46 mm nabój granatnikowy z pociskiem kulkowym NGK-N przeznaczony jest do obezwładniania siły żywej. W chwili
wystrzału z lufy granatnika wyrzucanych jest 25 kulek gumowych wywołujących stłuczenia na powierzchni ciała ofiary. Nabój jest
przeznaczony do strzelania z bliskich odległości.
NGK-N jest przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203 a także innych granatników
o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora nabojowa etc.).

40 x 46 mm multi-rubber balls rounds are intended to incapacitate live forces. There are 25 rubber balls shooting out from the
barrel at the moment of the shot which causes bruises on the victim’s body. It is desined to be fired from close proximities.
40 x 46 mm multi-rubber balls rounds are intended to to be fired from single shot 40 mm grenade launchers like M79, M203 and
other launchers with comparable technical and ballistic parameters (caliber, cartridge chamber etc).
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