
MANUTENÇÃO

Após o disparo, um silenciador será húmido por dentro e pode levar alguns dias para secar se não for aberto. 
Durante esse tempo de secagem, os componentes internos podem corroer. É por isso que projectamos nossos 
supressores para serem abertos facilmente sem ferramentas. Isso também permite que os supressores sejam 
lubrificados por dentro antes de disparar e, assim, eliminam o chamado “primeiro disparo redondo”

Observe que colocar muito óleo no interior aumentará a quantidade de fumaça (vapor) que sai no primeiro 
disparo. Um supressor seco e com óleo pode ser armazenado montado na arma de fogo 

GERAL

A manutenção ideal deve ser feita após cada sessão de tiro. Desaparafuse a frente; para os modelos de penas,
você também deve retirar o tubo interno. Isso permitirá que os componentes internos sequem imediatamente. 
Se, por algum motivo, não for possível abrir o supressor, pulverize um pouco de óleo de pistola e deixe secar. 

Não coloque o silenciador na máquina de lavar louça ou use detergentes para a limpeza. Isso pode danificar o 
silenciador. O óleo funciona melhor para dissolver resíduos de pó.

A linha de penas e o Freyr 280 Titanium têm uma construção um pouco diferente, mas mesmo assim eles têm 
o mesmo procedimento de manutenção 

PROCEDIMENTO

1- Abra o supressor, pulverize o óleo da pistola comum nas 
partes internas e na câmara traseira. 

         2-  Lubrifique levemente e limpe os resíduos de pó.  Quando   
se trata da linha Pena, você deve prestar atenção especial à área 

 de contato entre o tubo interno e a pilha de papel. Se isso não for 
            feito, o tubo interno acabará grudando na pilha de objetos. 

3-Lubrifique as roscas antes  da montagem. Não é necessário  
limpar completamente o silenciador. 

4- Use graxa de anel de vedação à base de silicone para o anel 
de vedação na frente 



USO

Com o uso do silenciador, haverá acúmulo de resíduos de pó em seu interior. No entanto,
deve-se notar que, se a água entrar em um silenciador com muita incrustação, os resíduos
de pó absorverão a água e formarão cristais. Isso deve ser lembrado ao caçar em tempo
chuvoso. 

Uma limpeza mais completa é recomendada com antecedência. O silenciador deve ser
desmontado para  limpeza e inspeção.  Siga  o  guia  acima.  Se o supressor  for  mantido
regularmente e as roscas forem lubrificadas, isso poderá ser feito sem ferramentas. Em
seguida, ele pode ser limpo borrifando a pilha do defletor e o interior da caixa externa com
óleo de pistola e limpe o resíduo em pó dissolvido. Depois, lubrifique levemente as peças
internas e lubrifique as roscas antes da montagem. 
Verifique se o O-ring está intacto.

Um armeiro qualificado deve sempre encaixar o supressor no rearme. O supressor deve 
ser adequado ao calibre da arma. Calibre e linha são indicados na frente do supressor. O 
orifício central do silenciador deve ser concêntrico com o furo do cano. Isso deve ser 
verificado antes de usar a arma.

A arma deve ser zerada após a montagem do silenciador. Não é recomendável  séries com
mais de 20 tiros sem permitir que o silenciador esfrie. Os silenciadores destinam-se apenas
a uso civil. Verifique sempre se o silenciador está em boas condições, sem danos e 
devidamente montado antes do uso. Ao usar tampas isolantes, a tampa deve ser removida 
entre séries para deixar o silenciador esfriar. O uso inadequado pode resultar em 
ferimentos e danos ao equipamento.  O silenciador deve ser removido da arma após o uso 
e armazenado em local seco, de modo a que o ar possa fluir através do supressor. 


