40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY MARKER ZE SMUGACZEM NGM2-40
4 0 X 46 MM PRACTICE ROUND WITH MARKER AND TRACER NGM2-40
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Typ
Type

ćwiczebny marker ze smugaczem
practice - marker with tracer

Masa naboju [g]
Weight [g]

277

Długość naboju [mm]
Length [mm]

99

Prędkość wylotowa pocisku [m/s]
Muzzle velocity [m/s]

76 ± 2

Czas palenia smugacza [s]
Smoking time [s]

min 8

Kolor smugacza
Colour of tracer

czerwony
red

Kolor masy wskaźnikowej
Marker colour

pomarańczowy
orange

Donośność pocisku [m]
Range [m]

min 370

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
Nabój NGM2-40 zawiera proszek fluorescencyjny w czepcu oraz smugacz, umożliwiający obserwację pocisku na torze lotu oraz
pokazujący miejsce upadku.
NGM2-40 jest zamienny z amunicją stosowaną w NATO i 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 nabój granatnikowy marker ze smugaczem NGM2-40 przeznaczony jest do szkolenia żołnierzy w zakresie posługiwania
się granatnikiem oraz 40 x 46 mm amunicją.

40 x 46 mm practice marker with tracer rounds are intended for training soldiers in the art of handling a 40 mm grenade
launcher and ammunition. The round equiped with both coloured powder and tracer enables the gunner to observe the
trajectory as well as impact point of the projectile.
40 x 46 mm practice marker with tracer rounds are interchangeable with ammunition used in NATO and intended 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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