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GEN II

GEN II

Destekli Atış Sistemi



Dinamik atıcıların ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış son derece ergonomik bir plat-
form sunar. Pikatini rayları ve AR15 çalışma mantığı ile donatılmış sistemlerinden ötürü 
yüksek modülerlik sağlar. Tabanca kilitleme sistemi ile basit montaj yapılıp aynı zamanda 
yüksek hassasiyetle kurulur, böylelikle atıcının saniyeler içerisinde hedefe en stabil atışla-
rı yapmasına olanak verir. Ayrıca özel kızak tipi dipçik sistemi ile minimalize edilebilir ve 
kurma kolu sayesinde basit ve hızlı kurulum gerçekleştirir.

CREED GEN II Destekli atış kiti, standart bir tabancayı üst düzey hassas ve sağlam 
bireysel savunma, yakın koruma veya CQB sistemine dönüştürür. Yetenek, çok yönlülük ve 
performansı en üst düzeye yükselterek, yakın ve orta menzilli kullanım için nişan hattını 
sıfıra yakın tutarak, minimum boyutları korumak dahilinde, kolluk kuvvetleri veya bireysel 
olarak standart tabancanın destekli atış yapılabilmesi, aksesuar ve nişangah takılarak 
kullanılması için tasarlanmıştır.



TOPLAM AÇIK UZUNLUK

KAPALI DİPÇİK UZUNLUĞU

AĞIRLIK

UYUMLU MODELLER

630 mm

440 mm

1050gr.

Glock (G3-G4-G5) 
17,18,19,22,23,25,31,32,37,38

Ürün Teknik Özellikleri

   MALZEME 1040 / 7075 T6 Alüminyum

GENİŞLİK 60 mm

Teknik Özellikler

MIL-STD

810G

Polimer pikatini raylı alt gövdeye sahip 
birçok tabanca platformu için uyumluluk

sağlar. 

GEN II

MIL STD 1913 / MIL STD 810 G

Mekanik Şok

Mekanik Darbe

Yüksek Çalışma Sıcaklığı 

6 Metre Düşme Testi

Askeri Standartlar

Mekanik Vibrasyon



MODERN DİZAYN

CREED analiz tabanlı uzman mühendislik 
ile tasarlanmış yapısı ve modern dizayn 
edilmiş hatlar ile geliştirilmiştir.

Tecrübeli uzman ekip tarafından tasarlanmış montaj parçaları, kullanılan tabanca platformuna 
üst düzey hassasiyetle bağlanır. Bu nedenle Creed genel olarak genişlik ve yükseklikde diğer 
ürünlere göre çok daha kompakt bir yapıyı kullanıcılarına sunar.



asecron.com

CREED GEN II Hassas olmasının yanı sıra basit montaj edilebilir şekilde tasarlanmıştır. Bu kap-
samda tabanca platformu alta doğru açılan gövdeye hassas bir şekilde sürülüp kapatılarak 
sisteme oturtulur. Devamında arkada bulunan ayar tekeri ile öne doğru gerdirilir. Böylelikle 
sistem yüksek hassasiyet ve sağlamlıkla kurulmuş olur.

GEN II

KOLAY MONTAJ



7075 T6 serisi kütük alüminyumdan cnc ile işlenmiş yüksek hassasiyetli ve sağlam parçalardan 
oluşmaktadır. Bu parçalar sayesinde hassas kullanım ve kurulum sağlar. Aynı zamanda ileri tek-
noloji film kaplaması ile korozyon ve darbelere karşı korurken, ısıl işlem görmüş montaj parçaları 
ile uzun yıllar deforme olmaz . Üzerinde boydan boya donatılmış üst, yan ve alt Mıl-Std 1913 ray-
ları ile tüm aksesuar ve görüş sistemlerine uyum sağlar.

STANDART ALÜMİNYUMA GÖRE EKSTRA

185%   182%     60%    158%
GERİLME DİRENCİ ISI DİRENCİ      YOĞUNLUK EKSTRA SERTLİK

AI 7075-T6
Materials 

YÜKSEK DAYANIM



MODÜLER YAPI

GEN II

CREED tamamı modüler olan 25 ana bileşenden oluşmaktadır, bu bile-
şenler tamamı modernize edilerek yükseltilebilen, tabanca uyumluluk 
konusunda değiştirilebilen veya yedek parça olarak temin edilebilen par-
çalardır. Böylelikle Creed uzun yıllar boyu kullanım sağlayarak kullanıcı 
dostu bir sistem olarak pazardaki yerini almaktadır.

KARARLILIK

Uzun mesafe atışlarında yapılan testler sonucunda, Creed gen II 
yüksek stabilizasyon ve direnç göstererek uzun süreli aralıksız atışlarda 
ve tabanca platformunun sürekli sökülüp takılmasında sıfırlama bozma-
dan çalıştığı gözlemlenmiştir. Bu kapsamda daha hassas ve kararlı atış 
yapılabilmesini sağlar.
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UYARI !
Her zaman güvenli ateşli silah taşıma uygulamalarına dikkat edin. 

Bunu yapmamak ciddi bedensel yaralanmalara veya daha kötü sonuçlara
neden olabilir. ASECRON hatalı kurulum, yanlış kullanım, yasadışı kullanım
veya bu ürünün değiştirilmesinden kaynaklanan yaralanma, ölüm veya mülk

hasarından sorumlu olmayacaktır. 


