Moździerzowe celowniki optyczne

MPM-44/04

Celowniki optyczne MPM-44/04 (MC-60) i MC-64 służą
do nastawienia kąta podniesienia lufy moździerza
w płaszczyźnie pionowej i wyznaczenia pozycji celu
w płaszczyźnie poziomej. Celownik został wyposażony
w zintegrowany układ oświetlaczy krzyża, skal na bębnach i poziomnic umożliwiający użycie przyrządu
w warunkach niedostatecznego oświetlenia. W skompletowaniu występują latarki dowódcy i amunicyjnego
pomagające np. w identyfikacji pocisków czy czytaniu
map. Celowniki MC mogą być stosowane jako odpowiednik celownika MPM-44. Posiadają także doddatkową poziomnicę z przodu (jak w MPM-44M).
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MPM-44/04 (MC-60)
9°
2,5×
20 mm

pole widzenia
powiększenie
odległość źrenicy wyjściowej
Zakresy kątowe
kąt celowania w poziomie

60-00 (360°)

6400 mils (360°)
od 250 do 1100 (od 45° do 90°)
±20°

kąt podniesienia od 2-50 do 10-00 (od 45° do 90°)
kąt pochylenia lunetki
Zasilanie
rodzaj

bateria litowa 3,6 V lub dowolna typu AA

Parametry mechaniczne
wymiary
masa bez baterii

Koncesja MSWiA nr B-067/2004 ze zmianą –
Decyzja 3 z dnia 03.03.2015

MC-64

Parametry optyczne

170 × 100 × 100 mm
1 kg
FL-MPM-44-04-1.0 / © ETRONIKA

Mortar optical sights

MPM-44/04

Mortar optical sights MPM-44/04 (MC-60) and MC-64
are intended to lay the mortars during direct fire and
from covert positions. There are two levels for
levelling the sight and an elevation level for the
mortar barrel. For operation under low visibility
conditions (in dusk or night) device is equipped in
illumination system of crosshair, laying mechanism
scales and levels. Set contains also two flashlights
intended to identify the kind of shell and to read
maps. Supplied with 6400 mils graduation or 6000
mils scale graduation. The MC can be used in place of
MPM-44 sight, compared with it is equipped in
additional level in front.
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MPM-44/04 (MC-60)

PL-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

exit pupil distance
Angular ranges
aiming angle in horizontal plane
elevation angle

60-00 (360°)
2-50 to 10-00 (45° to 90°)

6400 mils (360°)
250 to 1100 (45° to 90°)
±20°

Power
type

3.6 V lithium battery or any AA battery

Physical parameters
dimensions
weight without battery

Ministry of Interior licence № B-067/2004
with change – Resolution 3 of 03.03.2015

9°
2.5×
20 mm

field of view
magnification

inclination angle
VAT ID PL 113-23-52-937
NCAGE 1336H

MC-64

Optical parameters

170 × 100 × 100 mm / 6.7 × 3.9× 3.9 in
1 kg / 2.2 lb
FL-MPM-44-04-1.0 / © ETRONIKA

