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AĞ TABANCASI  / Network Gun 

 

 
Genel Bilgiler; 
Genellikle zarar vermeden şüpheli hayvanları ve kuşları 
yakalamak için kullanılır.  
Silah olarak kullanılamaz ancak kişisel güvenliğinizi korumak 
için kullanılabilir. 
Farklı ağ ebatları ve fırlatma mesafesinde üretilebilir. 
Standart olarak 12 mt mesafeye fırlatma yapar. 20-25 mt 
mesafe için yapılabilir. 
Standart olarak 2.5 mt x 2.5 mt ağ kullanılır. İstenildiğinde farklı 
ağ ebatlarıda kullanmak mümkündür. 
Açık alanlarda emniyet amacıyla kullanımda en büyük 
yardımcınızdır. Kişisel olarak ve güvenlik birimleri rahatlıkla 
kullanabilirler. 
Çiftlikler, Oteller, Fabrikalar, kişisel binalarda, yerel polis 
karakollarında vb. yerlerde kullanılabilir. 
 

 
Avantajları; 

 Kolay bir kullanıma sahiptir. 

 Emniyet butonu sayesinde istem dışı atış 
yapmayı engeller. 

 Kurtarma ve zarar vermeden yakalamaya 
uygundur. 

 8-25 mt fırlatma aralığına sahiptir. 

 İstediğiniz gibi ekstra parçalar ve özellikleri 
ile alma imkanı vardır. 

 Ağ ebatlarında değişiklik yapmak 
mümkündür. 

 Ağ dayanımı oldukça fazladır, kolay kopma 
olmaz. 
 

General Information; 
It is usually used to catch suspicious animals and birds without 
harming them. 
It can not be used as a weapon but can be used to protect your 
personal safety. 
It can be produced in different network sizes and launch 
distance. 
It launches at a distance of 12 mt as standard. It can be done 
for 20-25 mt distance. 
2.5 mt x 2.5 mt network is used as standard. It is possible to use 
different network sizes when requested. 
It is your greatest help for safety purposes in open areas. They 
can be used personally and safely. 
Farms, Hotels, Fabrics, personal buildings, local police stations, 
etc. Can be used in places. 

 
Advantages; 

 Easy to use. 

 Safety button prevents accidental 
shooting. 

 It is suitable to catch without salvage 
and damage. 

 Has a launch range of 8-25 mt. 

 Possibility to purchase with extra parts 
and features as desired. 

 It is possible to change network sizes 

 The network strength is very high, there 
is no easy breakage. 
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Genel Bakış: 
Pnömatik yakalama ağı cihazı,  gazla çalışan , barut gibi 
güç üreteren bir üründür. Ancak İnsan vücuduna ve  
hayvanlara zarar vermez. Tekrar tekrar kullanılabilir. 
 

 
Product Overview: 
The pneumatic capture net device is a gas-powered, 
powder-like product. But Human beings do not harm 
their bodies and animals. Can be used again and again. 

 
Kapsamı: 
Güvenlik, silahlı polis, özel polis, kaçakçılık polisi, icra 
memuru, hapishane gardiyanı, terörle mücadele polisi 
ve diğer personel tutuklamalar, olaylar, toplumsal 
düzenin korunması, isyan kontrolünün kullanılması; 
Uygun okullar, madenler, havaalanları, bankalar, 
alışveriş merkezleri ve diğer güvenlik kullanımı; Petrol 
ve benzin istasyonu güvenliği, avcı hayvan yuvası, yaban 
hayvanını sevenler, kümes hayvanları, hayvancılık 
çiftçileri, vahşi hayvan kurtarma veya tutuklama ve 
diğer faaliyetler. 
 

 
Scope: 
Public security, security, armed police, special police, 
anti-smuggling police, bailiffs, prison guards, the police 
and other personnel in counter-terrorism arrests, 
incidents, maintain social order, the use of riot control; 
suitable schools, mines, airports, banks, shopping malls 
and other security use; oil and gas station security, 
zookeepers, wildlife lovers, poultry, livestock farmers, 
wild animal rescue or arrest and other activities. 

 
Basit Kullanımı: 
Ürünü taşımak kolaydır, büyük bir el feneri gibi 
görünmektedir; Kullanımı oldukça basitdir, başlatmak 
için birkaç saniye gereklidir; Hedefi 3-12 metre içinde 
yakalar.Tüpü yuvasına yerleştirip, ağı fırlatmak için 
sadece butona basmanız yeterlidir. 

 

 
Simple: 
Moving the product is easy, it looks like a big handheld 
light; It is very simple to use, it takes a few seconds to 
start; It only catches the target within 3 to 12 meters. 
You can just place it in the basin and push the button to 
launch the web. 

 
Ürün Takımı: 

 Başlık 1 ad. 

 2.5 mt x 2.5 mt ağ 1 ad. 

 Kursun ağırlık 5 ad. (1 ad. Yedek) 

 Tetik Mekanizması, Gaz odası ve arka kapak tk. 

 Hava Tüpü 3 ad. (2 ad. Yedek) 

 Başlık Karton Kapak 2 ad. (1 ad. Yedek) 
 

 
Configuration list: 

 Head 1 pcs. 

 2.5 mt x 2.5 mt net 1 pcs. 

 Weight 5 pcs. ( 1 pcs extra) 

 Switch, gas tube, back cover set 

 Gas bomb 3 pcs. ( 2 pcs extra) 

 Head Carton Cover 2 pcs. (1 pcs extra) 

 

 
 

 
 

Başlık / Head 
Kurşun ağırlıkları, kapak ve ağ dahil 

Tetik Mekanizması, 
Aç Kapat  / Switch 
On –Off Module 

 

Gaz BASINÇ Odası / Gas 
PRESSURE Storage 

Arka Kapak / Back 
Cover 
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1- Tetik Mekanizması Kullanımı : / Switch Usage 
 
Tetik mekanizması el ile sağa ve sola çevrilerek, emniyet butonunu açık ve kapalı konuma getirmenizi sağlar. Üzerinde 
yazan OFF konumuna getirmek için, tetik mekanizması üzerindeki bileziği sola çevirmelisiniz. Fırlatma yapabilmek için, 
bileziği sağa çevirerek ON konumuna almalısınız. (Mekanizma ufak bir tik sesi ile açık ve kapalı konumlara geldiğinde 
size yardımcı olacaktır.)  Daha sonra butona basmanız ile fırlatma işlemi gerçekleşecektir. 
 
 

 
 

The switch allows you to turn the safety button to the open and closed position manually by turning it to the left and 
right. To bring it to the OFF position, you must turn the knob on the switch to the left. To make a throw, you must 
turn the knife to the right to the ON position. (The switch will assist you when it comes to the open and closed 
positions with a small teak.) The launch will then take place with your button press. 
 

 
Sallayarak Kaucuk Kapağı Kapatın / Shake it  ON – OFF 
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2- Tetik mekanizması ve basınç odası montajı / Switch and pressure storage mountage 
 

 
 

 
Başlık, tetik mekanizması, gaz odası farklı diş yönlerine sahiptir.  

Head, switch module and switch module, gas storage has different rotateangle.(right, reverse) 

 
 

 

 

3- Başlık Montajı  / Head mountage 
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4- Hava tüpünü gaz odasına yerleştirdiğinizde ve arka kapağı kapattığınızda gaz yavaş yavaş basınç 
odasına dolar ve gerekli basıncı oluşturur. 
 
When you place the air tube in the gas chamber and close the back cover, the gas gradually falls into     
the pressure chamber and forms the required pressure. 
 

5- Arka kapak montajı ve gazın serbest bırakılması / Rear cover mounting and gas release 
 
Hava tüpünü basınç odasına yerleştirin ancak ileri itmeye zorlamayın. Arka kapağı çevirerek ilerletin 
ve son 5 mm çizgisine kadar ilerleyin. Son çizgiye geldiğinizde ki burası çok önemlidir, hızla çevirerek 
kapağı sonuna kadar sıkın. Asla yarıda bırakmayın. Bir süre sonra gaz boşalmaya başlayacak ve basınç 
odasında basınç oluşacaktır. 
 
Place the air tub in the pressure chamber but do not push it forward. Push the rear cover up and proceed 
to the last 5 mm line. This is very important when you come to the last line, fast turn and tighten to the 
end of the cover. Never leave it in the air. After a while the gas will start to drain and pressure will build 
up in the chamber. 
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6- Tetik Mekanizmasındaki emniyet butonunu ON konumuna getirin ve artık fırlatmaya hazır. Butona 
bastığınızda bir patlama sesi ile ağ fırlayacaktır. 
Set the safety button on the Switch to the ON position and it is now ready to fire. When you press the 
button, you will be nailed with an explosion sound. 

 

7- Yeniden çalıştırmak için arka kapağı açın ve içindeki hava tüpünü çıkartarak değiştirin. Daha sonra aynı 
adımları tekrarlayarak ağ tabancasını hazır hale getirin. 
Open the back cover and replace it by removing the air tub to re-start. Then repeat the same steps to 
prepare the network gun. 

 

 

 

 

 
Ağ Toplama Yöntemi / Net Recovery Method 
 
Ağ üzerindeki kursun ağırlıkları üzerindeki ABCD harflerine göre sırayla başlık üzerindeki ABCD harfleri gibi aynı 
sırada koymanız önemlidir. Bu ağın fırlatma esnasında açılması için gerekli bir işlemdir. Kurşun ağırlıkları 
başlığa yerleştirdikten sonra ağı katlayarak başlık içerisine doldurunuz. Yalnız ağın başlık içinde dolaşmamasına 
dikkat ediniz. 
 
It is important that you place the lane weights on the net in the same order as the ABCD letters on the title, in 
order, according to the letters ABCD on the net. This is a necessary process to open the network during launch. 
After placing the lead weights in the head, fold the net into the head. Be careful not to move the web only in the 
hood. 
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ÜRÜNE GENEL BAKIŞ VE ÖLÇÜLER 
 

 Ağ üzerine bağlı kurşun ağırlıklar, fırlatma esnasında herhangi bir çarpma olur ise canlılara zarar 
vermemesi için kauçuk kaplamalıdır. 

 Ürün ağırlığı : 1,1 kg 

 Maximum Ölçüler: 
Başlık : 120 mm 
Gövde : 50 mm 
Uzunluk  : 340 mm 

 Ağ : 6,25 m2 

 Ürün genel olarak alüminyum alaşım malzemelerden üretilmiştir ve sert eloksal kaplama ile dayanımı 
arttırılmıştır. 

 Çalışma sıcaklığı: -20 C  +50C  aralığında çalışabilir. 

 Gaz dolum kapasitesi : 100 ~120 ml 
 

 
 
 

 

 

 
NOT: 

1. Ürünü ilk kullanırken dikkatli olmanızda fayda var. Sonuçta yüksek basınçta patlayıcı bir üründür. İyice 
ürüne aşina olduktan sonra kullanmanız daha sağlıklı olur. İyice egzersiz yapmalısınız. 

2. Ürünün emniyet butonunun kapalı olmasına dikkat ediniz. 
3. Mekanizmada kullanılan gaz insanlara herhangi bir zarar vermez. Ancak gaz salındığında basınç 

oluşturduğu için fırlatma pozisyonuna gelindiğinde yüzünüze doğru tutmayınız. 
 

 


