
Modificering af Svensk FX Gladiator. 
 

  Løsen forreste trykbeholder, drejes 3 omgange. 
 

  Skru bagerste trykbeholder helt af, og derefter forreste. 
 

  Find det lille stop (2mm) umbracoskrue og skru den lidt ned. 
 

  Træk ladegrebet bagud, og fjern messingstyret. 
 
 
 



  Og derefter den fjeder der sidder inden i styret, træk ladegreb              
                                                                               frem igen. 
 

  Skru (4mm) umbracoskrue ud. 
 
 

  Vip løbet lidt ned. 
 
 
 

  Herefter er det muligt, at hive magasinets centreringsarm ud.  
 



  Plastikstykket under centreringsarmen, kan ligeledes fjernes. 
 

  Løbet løftes og skilles fra skæfte. 
 

  Træk ladegrebet tilbage og skru messingstyret af, brug evt. en  
                                                                               universaltang eller pappegøjetang, for at beskytte mod ridser, 
                                                                               kom evt. lidt isolerbånd på messingstyret. 
 

  Messingstyret skruet af. 
 
 
 
 



  Skru de 2 (2,5mm) umbracoskruer ud, den ene skal blive siddende  
                                                                               da den ikke kan komme ud for kobberrøret. 
 

  Skrue bagerste (2,5mm) umbracoskrue ud.                      
 

  Og til sidst skrues midterste (2,5mm) umbracoskrue ud. 
 

  Du kan nu skille løbet fra aftrækkerdelen med manometeret,        
                                                                               bemærk, den runde regulator i dette tilfælde sidder fast i løbet,   
                                                                               den kunne ligeså godt have siddet i aftrækkerdelen, ladegrebet 
       falder sikkert af, MEN !!!!!! 
 



  Vær meget opmærksom på den lille stålkugle der sidder bagerst  
                                                                               på aftrækkerdelen, fjern den, for en sikkerheds skyld.                          
 

  Fjern ligeledes den lille stålkugle der er placeret lige til venstre    
                                                                               for o-ringen med messingplomben. 
 

  Fjern forsigtigt o-ringen, så kan messingplomben forsigtigt  
                                                                               trækkes ud med en spids tang. 
 

  O-ring og messing plombe, o-ringen sættes i igen, og geværet  
                                                                               samles. 
 



  Når geværet samles, så husk, at vende regulatoren, så det er de 3   
                                                                               største huller der skal bruges.                                                                 
 

  Værktøj: umcraconøgler (2 + 2,5 + 4mm), universaltang eller  
                                                                               papegøjetang, og spids tang. 
 
 
 
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, ris eller ros, så send mig en PB (Personlig besked) på Nordisk Våbenforum. 
http://www.nordisk-forum.dk   
 
 
FX Produkter: 
http://www.nordisk-forum.dk/misc/FXAirguns.pdf 
 
 
FX prisliste fra Hammer Arms i Lund: 
http://www.nordisk-forum.dk/viewtopic.php?t=631&highlight=priser   
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