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ومنها:  باهرة  نتائج  بتحقيق  سمح  منتجاتها قد  بجودة   «Promtehnologiya» لرشكة الخاص  اإلهتمام  إن 
تتفوق دقة بنادق Orsis بكثري عىل دقة نظرياتها من البنادق األكثر شيوعا. وإن الدليل عىل ذلك هو العديد من 
إنتصارات الرماة الذين استخدموا بنادق Orsis ىف املسابقات الدولية الخاصة باطالق النار ذات الدقة العالية. 
يستخدم ىف العلم الباليستى مصطلح minute of angle (МОА — دقيقة الزاوية): فإنه يدل عىل تجميع 
 (١ من  أقل   МОА) معامل  ذو  السالح  ويسمى  طلقات.   ٥ اىل   ٣ من  إطالق  بعد  كالعادة  قياسه  ويتم  النريان 

بسالح القنص. 

 МОА لها تجميع النيران ال يزيد عن ٥٫٠ Orsis بأن جميع بنادق «Promtehnologiya» تضمن شركة
ويتميز الكثير من نماذج بنادقها بخواص أعلى من ذلك.

www.orsis.com

أنظمة األسلحة
 ذات الدقة
 العالية
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يا أصدقاء!

 .«Promtehnologiya» األسلحة  لرشكة  األول  الكتالوج  أيديكم  يف  تحملون  أنتم 
وكل ما تشاهدون فيه هو نتيجة العمل الذى قام به الرماة من أجل الرماة.

تحت  البنادق  إنتاج  م   ١١٠٢ مارس  شهر  ىف  بدأ  معا.  أحرزناه   بما  نفخر  أن  ويمكننا 
درجة  من  األسلحة  مصنع  بناء  تم  وقد  األسلحة»).  Orsis («أنظمة  التجارية  العالمة 
(آلة  األغراض  متعدد  ماكينة   ٠٤ تشمل  التى  املعدات  بأحدث  تجهيزه  وتم  الصفر 
ذات  السبطانات  بانتاج  نوعها  من  الفريدة  املعدات  وتسمح  بالكمبيوتر).  التصنيع 
إلنتاج  النوع  هذا  من  املعدات  تستخدم  وال  الكمال.  من  تقرب  التى  الداخلية  الهندسة 

السبطانات ىف أية دولة أوروبيه.

إلنتاج  الكاملة  الدورة  األسلحة  مصنع  ىف  وتوجد  بأنفسنا.  منتجاتنا  جميع  ننتج  نحن 
والحواضن  الزناد  وآليات  الرتباس  ومجموعات  السبطانات  إنتاج  الدقيقة:  األسلحة 
بنادقنا  نماذج  جميع  املنتجة.  للبنادق  اإلختبارى  والرضب  والتدقيق  الرتكيب  وكذلك 

أصلية ومصممة ىف مكتب التصميم الخاص بنا.

ويتم اختبار بنادقنا من قبل القضاة األكثر رصامة واألكثر تطلبا وهم رماة رياضيون. 
نحن نفخر بأن القناصة الروس والرماة املدنيون يتدربون ويفوزن باستخدام أسلحتنا. 

 نحن ممتنون لجميع الرماة الذين يساعدونا بمالحظاتهم لكي نصبح أحسن. ونعمل

كلمة رئيس الرشكة

 معكم لتحسني تكنولوجيات إنتاج البنادق، نعمل معكم لتكون بنادقنا أحسن. ونفرح معكم
بكل طلقة دقيقة وناجحة.

الرشكة  قررت  وقد  والرياضيني.  الصيادين  أفضل  ليصبحوا  سعيهم  ىف  رماتنا  نؤيد  نحن 
أنتاج  ىف  املتخصصة  العاملية  الرشكات  مع  اإلتفاقيات  توقيع  وتم  منتجاتها.  نطاق  توسيع 
 Glock مسدسات  وهي  مصنعنا  ىف  االسلحة  بانتاج  خاصة  اإلتفاقيات  وهذه  األسلحة. 
(النمسا) و بنادق نصف أوتوماتيكية ArmaLite (الواليات املتحدة األمريكية) وبنادق ذات 

سبطانة ملساء Marocchi (إيطاليا). 

أسلحتنا  تكون  أن  نريد  الصغرية.  األسلحة  من  جديدة  نماذج  تصميم  عىل  يعملون  مصممونا 
مريحة ومتاحة ودقيقة. لتكونوا أنتم راضني عن أسلحتكم، تقدرواها وتفخروا بها.

مع االحرتام،

نيكواليفا سفيتالنا 
رئيس مجموعة الرشكات

(Industrial Technologies) «التكنولوجيات الصناعية»
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آخر  تحدي  مجرد  فهو   Orsis لرشكة اما  النهائي لآلخرين —  الحد 
 بنادق Orsis Special – ألولئك الذين اعتادوا عىل الفعل والذين ال يوافقون عىل التسويه. تضمن األسلحة من هذا طراز أمانة

 عالية ىف اصعب الظروف واقىص الحاالت. وتعد ترسانة Orsis Special أسلحة من التصميم الخاص ومنها: البندقية عالية الدقة
 من طراز  T5000 M والبنادق األسطورية AR-10 وM-15M املشهورة يف جميع أنحاء العالم. وتصنع كل بندقية من بنادق

 Orsis باستخدام التكنولوجيات األكثر تطورا وبواسطة املعدات الحديثة.
هذا هو السبب يف تميز بنادق Orsis Special بدقة استثنائية وتلقى هذه البنادق تقديرا من قبل الرماة والقناصة املحرتفون.

ORSIS
SPECIAL

Orsis SE T-5000 M

Orsis AR-10

Orsis M-15 
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وقد اصبح فوز فريق مجموعة 
«A» ملركز القوات الخاصة 

لخدمة األمن الفدرايل الرويس 
ىف بطولة العالم للرماية ىف 

املجر تأكيدا عىل الخصائص 
االستثنائية للبنادق املتقدمة 

من فئة البنادق Special من 
.M ٠٠٠٥-Orsis T طراز



ORSIS SE T-5000 M 
النار لرضب  االستثنائية   الدقة 

البندقية عالية الدقية من طراز Orsis T-5000 M هى نتيجة بارزة لعمل مصممي الرشكة. تم إنتاجها بالتعاون مع الرماة املحرتفني وتتميز بالخواص الالزمة للسوق الرويس.
بندقية T-5000 M عبارة عن بندقية متعددة الطلقات ذات نظام إعادة التعمري اليدوى وترباس الدوران الطويل املنزلق مع بروزي قفل ترباس االماميني. يخصص هذا نوع 

البندقية الستخدامها الشامل.
و تؤمن خواص البندقية الدقة العالية لرضب النار عىل املسافات البعيدة (حتى 1500 م)، املستوى العاىل من الراحة للرامى أثناء فرتة تحضري لرضب النار وأثناء اطالق النار 

وصدمة العبّوة، الرجوع الرسيع للبندقية اىل خط التنشني، األمانة العالية والهندسة البرشية.

308 Win 260 Rem
6.5х47 

Lapua

300 Win 

Magnum

338 Lapua 

Magnum
العيار

660 660 660 700 700 مم السبطانة  طول 

11 8 8 10 10,75 الششخنات خطوة 

4 4 4 6 6 الششخنات عدد 

5,8 5,8 5,8 6,1 6,2 الوزن

1240 1240 1240 1297 1297 مم النار/  رضب  وضع  ىف  الطول 

971 971 971 1028 1028 مم الحمل/  وضع  ىف  الطول 

5/10 5 5 5 5 السعة
 حتى

800

 حتى

1000

 حتى

1000

 حتى

1200

 حتى

1500
م الفعال/  املدى 

8

ORSIS SPECIAL
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مخفف الصدمة التكتيكي من طراز Orsis ذو أربع 
فتحات بنوعها الشّقي

السبطانة ذات الدقة العالية املصنوعة من الصلب الخاص املقاوم للصدأ. 
يتم تشكيل تجويف السبطانة باستخدام تكنولوجيا قطع الششخنات 

بمرور واحد بواسطة ماكينات ذات التحكم الرقمى

مجموعة الرتباس ذات بروزي قفل الرتباس مع 
ترباس الدوران الطويل املنزلق

واقية اليد التكتيكية ذات اللوحات من 
 (Picatinny rails) «طراز»بيكاتيني

قابلة للتبديل
املجموعة الصلبة املتينة املخصصة 

لطي أخمص البندقيّة.
مؤخرة أخمص البندقية مصنوع من املطاط 

املقاوم للتأكل ويمكن ضبطها باالرتفاع

املسند من
 طراز «مونوبود» (اختيارى)

اللوحة من طراز «بيكاتيني» لرتكيب جميع أنواع أجهزة 
التنشني

الفك املصنوع من البوليمر املتني ويمكن 
ضبطه باالرتفاع

الشكل الخاص ألخمص
 البندقية المانة القبض عىل البندقية

مقبض البندقية املريح
 من نوع مقبض املسدس

الحاضن املصنوع من السبائك الخفيفة

الجوف للمخزن الذى يمكن فصله

 آلية الزناد بالتصميم الخاص مع إمكانية ضبط جهد الزناد ومعها نظام الحركة الحرة ما
قبل رضب النار. وتكون آلية الزناد محمية من الغبار واألوساخ

ألوان Cerakote املتاحة
سلسلة من اختبارات مستقلة أجريت ىف املنشآت العسكرية األمريكية  يف 

عىل أساس املعايري٠٦٠٤ASTM D ، أظهر طالء Cerakote التفوق 
عىل نظرائه املوجودة ىف العالم

GRAPHITE BLACKSNIPER GREYTUNGSTENODB GREENDESERT SANDTITANIUM

رشيحة واقية اليد املصنوعة من البوليمر

حلقة الشبك لربط السيبيّة و القايش 
للحمل

«Orsis SE T-5000 M» تصميم البندقية من طراز
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Orsis SE T-5000 M

التنشني أجهزة  أنواع  جميع  طراز "بيكاتيني" لرتكيب  من  اللوحة  املنزلق الطويل  الدوران  ترباس  مع  الرتباس  قفل  بروزي  ذات  الرتباس  مجموعة 

 إن البندقية هى هندسة: دقة جميع مكونات بندقية وجودة تجميعها النهائي تضمن دقة وسيطرة عىل األسلحة اثناء اطالق
 .النار.

تصنع السبطانات باستخدام تكنولوجيا قطع السبطانة بمرور واحد وذلك بواسطة ماكينات ذات التحكم الرقمى. يف الوقت 
الراهن يعترب هذا األسلوب النتاج السبطانات أسلوبا أكثر دقة.

و ال تزيد قيمة التسامح بعمق الششخنات عن 0.0025 مم وبخطوة الششخنات ال تزيد عن ٤0.00 مم عىل مرت واحد. تنتج 
مجموعة الرتباس من الفوالذ  املقاوم للصدأ واما الثقب املركزى للسبطانة فتعمله ماكينة التفريغ الكهربائى  (EDM)ذات 

التحكم الرقمى. 
العديد من املنتجات تتم معالجتها ىف حالة التقسية النهائية وذلك لتوفري أقىص دقة هندسية. 

وتصنع جميع األجزاء الصلبة من  الفوالذ املقاوم للصدأ فقط. الرعاية الخاصة يف اإلنتاج واختيار املواد ذات الجودة العالية 
تزيد مدة استعمال السبطانات باملقارنة مع التقادير التقليدية لهذه العيارات.

الشّقي بنوعها  فتحات  أربع  ذو  التكتيكي  الصدمة  مخفف 

ORSIS SPECIAL
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وقد تم وضع ىف اإلنتاج املراقبة املتتالية ويتم التفتيش لجميع املنتجات باألدوات الخاصة والرقابة 
الصارمة عىل الرتكيب النهائى واالختبارات الخاصة بإطالق النار وتفتيش مظهر املنتجات يتم بدقة 

عالية وعدة مرات.

يتم حساب توازن البنادق ووزنها بطريقة خاصة وذلك لتكون الصدمة اثناء اطالق النار موجهة 
مبارشة إىل الوراء. ويسمح ذلك بمراقبة الهدف حتى اثناء الرماية. أما مخفف الصدمة الفعال فهو يقلل 

الصدمة بنسبة ٠٥٪ تقريبا وتسمح حركة الزناد املنتظمة باطالق النار دون تخفيض جودة التنشني.
وتحتفظ صالبة عالية واستقرار الحاضن ب «صفر» ىف التنشني حتى بعد فرتة طويلة.

باالرتفاع ضبطه  يمكن  الذى  وفّك األخمص  البندقية  بمؤخرة  مزود  البندقية  أخمص 

للصدأ املقاوم  الخاص  الصلب  من  مصنوعة  املاسورة 

النموذج تصميم 

املسدس مقبض  نوع  من  املريح  البندقية  مقبض 



ORSIS M-15 Carbine 
األسطورية  الجودة 

– هى «البندقية   M-15 Orsis إن بندقية الصيد القصرية نصف األوتوماتيكية من طراز
 Armalite السوداء» األسطورية املستخدمة ىف الجيش. وتم إنتاج هذا النموذج من قبل رشكة

األمريكية عىل أساس كاربني M-15. ولرتكيب البندقية تستخدم املكونات األصلية أمريكية الصنع 
فقط التى تزود البنادق بسبطانات ORSIS الفريدة من نوعها واملصنوعة من الصلب الخاص 

.(oxy-carbonitrated steel) املقاوم للصدأ

(NATO 5.56×45 مم) 223 Rem العيار

"16 املصنوعة ب ORSIS، صلب 4140 السبطانة
8 الششخنات خطوة 
4 الششخنات عدد 

А2 مع شعرية الغاز حجرة 
مع اللوحة من طراز «بيكاتيني» الرتباس علبة 

من نوعها التكتيكى ذات مرحلتني: املرحلة األوىل – 1.5 كغ ، املرحلة الثانية –  2.5كغ الزناد آلية 

830 / 900 مم الكىل/  الطول 
2.96 كغ الوزن/ 

املخزن وسعته 10 طلقات، املقبض القابل للفصل، املنظر الخلفى، القايش البندقية طقم 

ORSIS SPECIAL

12
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قبضة الحمل القابلة للفصل. اللوحة من طراز األخمص التلسكوبي
«بيكاتيني» املركبة عىل علبة الرتباس

املنظومة األوتوماتيكية مع التأثري 
املبارش لغازات البارود

املخزن القابل للفصل وسعته 10 طلقات آلية الزناد التكتيكية 

مقبض البندقية املريح
علبة الرتباس املشغولة ذات الطالء 

املقاوم للتأكل

واقية اليد خفيفة الوزن 
املصنوعة من البالستيك

حجرة الغاز مع
А2 شعرية 

السبطانة عالية الدقة املصنوعة من الصلب الخاص املقاوم 
للصدأ «oxy-carbonitrated steel» بطريقة 

«Button-Swaging»

خافية اللهب القابلة للفصل

رشكة Armalite األمريكية الشهرية أصبحت معروفة ىف أواخر الخمسينات من القرن املاىض بفضل تصميم سلسلة البنادق املبتكرة التى اختلفت كثريا عن 
األسلحة املصنوعة ىف هذا القطاع سابقا. والتصميم املبتكر الذى انشأه املصممون لرشكة Armalite، ال يزال يعني املعايري التى تقّدر بواسطتها نماذج البنادق 

الجديدة.

«Orsis M-15 Carbine» تصميم البندقية من طراز
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Orsis M-15 Carbine

 4140 صلب  من  املصنوعة   Orsis سبطانة
«oxy-carbonitrated steel» الخاص 

ORSIS SPECIAL
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واقية اليد خفيفة الوزن املصنوعة من البالستيك وخافية اللهب القابلة للفصل

األخمص التلسكوبي

آلية الزناد التكتيكية ذات مرحلتني

تصميم النموذج



ORSIS AR-10 National Match 

 «أمريكانكا» املشهورة
وهى كاربني الصيد نصف األوتوماتيكى من طراز-٠١ORSIS AR املصنوع عىل أساس البندقية نصف األوتوماتيكية 
األمريكية الشهرية من طراز National Match AR-10 لرشكة Armalite. ولرتكيب البندقية تستخدم املكونات 

األصلية أمريكية الصنع فقط، وتزود هذه البنادق بسبطانات Orsis الفريدة من نوعها املصنوعة من الصلب الخاص 
باستخدام تكنولوجيا قطع الششخنات بمرور واحد بواسطة ماكينات ذات التحكم الرقمى.

(NATO 26.7×15 مم) Win 803 العيار

 416R صلب   ،ORSIS ب  املصنوعة   20"

املقاوم للصداء السبطانة

11 الششخنات خطوة 

4 الششخنات عدد 

مع اللوحة من طراز «بيكاتيني» الغاز حجرة 

مع اللوحة من طراز «بيكاتيني» الرتباس علبة 

 – األوىل  املرحلة  مرحلتني:  ذات  املاتش  طراز  من 
1.1 كغ ، املرحلة الثانية – 2 كغ

الزناد  آلية 

1050 كغ الوزن/ 

مم 900 / 830 الكىل/  الطول 
الشبك  حلقة  القايش،  طلقات،   10 وسعته  املخزن 
للفصل،  القابلة  الشعرية  للفصل،  القابلة  للقايش 

املقبض-املنظر القابل للفصل
البندقية طقم 

ORSIS SPECIAL

16



17

O
R

S
IS

ية 
عال
ة ال
لدق
ت ا
 ذا
حة
سل
 األ
مة
نظ
أ

تصنع السبطانة عالية الدقة من الصلب الخاص املقاوم 
للصدأ. ويتم تشكيل تجويف املاسورة باستخدام 

تكنولوجيا قطع الششخنات بمرور واحد بواسطة 
ماكينات ذات التحكم الرقمي

قبضة الحمل القابلة للفصل. اللوحة من طراز 
«بيكاتيني» املركبة عىل علبة الرتباس

املنظومة األوتوماتيكية مع التأثري 
املبارش لغازات البارود

املخزن القابل
 للفصل وسعته 10 طلقات

آلية الزناد من طراز «املاتش»

مقبض البندقية املريح
علبة الرتباس املشغولة ذات الطالء 

املقاوم للتأكل (تم الحصول عليه عن 
طريق األنودة)

واقية اليد التكتيكية
 خفيفة الوزن 

حجرة الغاز مع
А2 شعرية 

خافية اللهب القابلة 
للفصل

«Orsis AR-10 National Match» تصميم البندقية من طراز

رشكة Armalite األمريكية الشهرية أصبحت معروفة ىف أواخر الخمسينات من القرن املاىض بفضل تصميم سلسلة البنادق املبتكرة التى 
اختلفت كثريا عن األسلحة املصنوعة ىف هذه الصناعة يف تلك السنوات. والتصميم املبتكر الذى انشأه املصممون لرشكة Armalite، ال يزال 

يعني املعايري التى تقدر بواسطتها نماذج البنادق الجديدة.
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Orsis AR-10 National Match

لرتكيب البندقية تستخدم املكونات األصلية أمريكية الصنع فقط، وتزود هذه البنادق 
بسبطانات Orsis الفريدة من نوعها املصنوعة من الصلب الخاص باستخدام تكنولوجيا 

قطع الششخنات بمرور واحد بواسطة ماكينات ذات التحكم الرقمى.

ORSIS SPECIAL
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خافية اللهب القابلة للفصل

األخمص القابل للتجديد

آلية الزناد من طراز «املاتش»

تصميم النموذج
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Orsis SE Hunter M

Orsis SE Alpine M

Orsis 120/140

الهواية لآلخرين —
Orsis لرشكة  اخاذة  مغامرة 

بنادق الصيد Orsis – ألولئك الذين يريدون «غزو» العالم، ويتحدون الطبيعة وال يوّدون ان يعيشوا حياتهم بدون انطباعات رائعة.
وسلسلة نماذج بنادق Orsis عبارة عن األسلحة الفريدة من نوعها التى ىف وسعها أن تسد االحتياجات للصيادين.

قد أثبتت النماذج من هذه السلسلة متانتها االستثنائية وكفايتها للعمل ىف الحاالت املختلفة: تحت الشمس الحراقة ىف إفريقيا ، ىف ظروف الصقيع 
الروىس القارس وظروف الرطوبة العالية ىف املناطق اإلستوائية. ولذلك بالضبط ستناسب بنادق Orsis الحتياجات الرماة ذوى الخربة 

وللمبتدئني عىل حد سواء وألى نوع من الصيد: الكالسيكى أو الجبىل أو «السفارى».

الصيد
ORSIS

Ружья Marocchi



48

O
R
S
IS
 В
Ы
С
О
К
О
Т
О
Ч
Н
Ы
Е
 О
Р
У
Ж
Е
Й
Н
Ы
Е
 С
И
С
Т
Е
М
Ы

  Orsis تم اختبار بندقيتى من طراز»
Hunterاثناء الصيد ىف افريقيا (مرتني) 

واثناء الصيد ىف روسيا (ست مرات). 
بطبيعة الحال كانت الظروف مناقضة 

تماما: من الثلج و٥٢ درجة مئوية تحت 
الصفر اىل املطر و٨٣ درجة الحرارة ىف 

الظل. ولم يكن أي عجز عن رضب النار 
من البندقية. وتم إجراء تنظيف وتزييت 

البندقية قبل الصيد وبعد الرجوع اىل 
البيت ولم تنظف خالل الصيد.اما تجويف 

املاسورة لبندقية Orsis فهو ملمع ويتسبب 
ذلك ىف الحد األدنى لتنحيس وتوسيخ 

السبطانة وتستغرق الفرتة لتنظيفها دقائق 
وليس ساعات!»

سبرييدونوف  يفغيني 
 ,الصياد الشهري،

«SportsAfield» محرر مجلة
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ORSIS 120/140 
العالية الجودة  ذو  الشعبى  الكاربني 

تقدم رشكة Orsis منتجها الكاربني الجديد رويس الصنع. وهو كاربني الصيد املدنى األول ىف خط انتاج الرشكة وتم إنشاؤه حسب الطلبات املتعددة مع األخذ بعني االعتبار تطلعات 
الرماة املحرتفني والصيادين. صمم املهندسون ملكتب التصميم بطريقة جمع سهولة االستخدام وجودة اإلنتاج كاربينا ذى ترباس الدوران الطوىل املنزلق الذى ورث أحسن امليزات من 
النماذج األخرى لبنادق الصيد املصنوعة بالرشكة. ويخصص كاربني «Orsis120/140» للعمالء الذين يقدرون ىف األسلحة ليست الجودة فقط بل السعر املتهاود. وسوف يصبح 

هذا النموذج خيارا ممتازا للرماة الذين يشرتون سالحهم املششخن األول النه تتميز هذه البندقية ببساطة وامانة.

.223 Rem .243 Win .308 Win العيار

( مم 558) "22 طول السبطانة مم

10 10 11 خطوة الششخنات، بوصة

4 4 4 عدد الششخنات

3.4 الوزن، كغ

3 سعة املخزن

الصيد  ORSIS
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مؤخرة أخمص البندقية املصنوعة من 
املطاط املقاوم للتأكل

املخزن القابل لفصله وسعته 
3 طلقات

حلقة الشبك لربط السيبيّة و القايش

الحاضن املصنوع 
من خشب الجوز

آلية الزناد بالتصميم الخاص وهى 
محمية من الغبار واألوساخ

الجزء النهائي ملقبض إعادة التعمري

عتلة األمان ذات ثالثة االوضاع

امكانية تركيب اللوحة من طراز «بيكاتيني» وحوامل رسيعة 
«Apel» الفصل من طراز

مجموعة الرتباس (خفيفة الوزن) ذات بروزي قفل الرتباس 
مع ترباس الدوران الطوىل املنزلق

تصنع السبطانة من طراز «Orsis» من الصلب 
الخاص بواسطة ماكينات ذات التحكم الرقمى

«Orsis 120/140» تصميم البندقية من طراز

هيكل بندقية أورسيس Orsis" 140"، مصنع من مادة صناعية متينة 
مقاومة لتأثري عوامل درجات الحرارة املنخفضة وعوامل الكشط و التآكل 
األخرى. هذا النموذج يعد مثاليا لكل من يقدر امليزات العملية يف األسلحة. 

ع من مادة صناعية متينة

Orsis 140
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Orsis 120/140

أما الرتباس فتوجد له عتلة األمان ذات ثالثة االوضاع وتزود 
الرتابيس لجميع البنادق من طراز «Orsis» بهذه عتلة األمان. 

اما الجزء النهائي ملقبض إعادة التعمري فهو بشكل «قطرة» – وهذا 
النوع أكثر شعبية ضمن املشرتيني للبنادق.  وتغطى األجزاء 

 «Cerakote»  املعدنية ىف الطقم األساىس بطالء من طراز
ولونه «Black Graphite» (الغرافيت األسود)

أما الرتباس فتوجد له عتلة األمان ذات ثالثة اوضاع وتزود 
الرتابيس لجميع البنادق من طراز «Orsis» بعتلة االمان هذه  

اما الجزء النهائي ملقبض إعادة التعمري فهو بشكل «قطرة» – وهذا 
النوع أكثر شعبية ضمن املشرتيني للبنادق.  وتغطى األجزاء 

 «Cerakote»  املعدنية ىف الطقم األساىس بطالء من طراز
ولونه «Black Graphite» (الغرافيت األسود)

الصيد  ORSIS
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بدن املوديل أورسيس Orsis" 140"، مصنع من مواد اصطناعية.تصنع السبطانة من طراز «Orsis» من الصلب الخاص بواسطة ماكينات ذات التحكم الرقمى

سبطانة البندقية تم تنفيذها باستخدام التقنية الحديثة والفريدة بمعالجة سطح املعادن و من معدن مقاوم عايل الجودة.
 بندقية أورسيس Orsis" 120" ، تتميز بهيكل مصنع من الخشب الفاخر، أما العقب فقد تمت صناعته من مادة
 مطاطية متينة مقاومة للتآكل و املقبض مصمم بشكل خاص، تمنح هذه امليزات األريحية أثناء اإلستخدام و االمساك
 بشكل آمن  بالبندقية. بدن بندقية أورسيس Orsis" 140" ، مصنع من مادة صناعية متينة مقاومة لتأثري عوامل

درجات الحرارة املنخفضة وعوامل التآكل األخرى.

 نمط هيكل البندقية التقليدي، مع األخمص املستقيم، يعد أحد معالم النمط الكالسيكي بالنسبة لبندقيات الصيد. تتوفر يف
 البندقية الحلقات الخاصة لتوصيل ساقي التثبيت و األقشطة. البارودة مزودة بجهاز تلقيم آيل مبتكر و فريد تم تصميمه

 و تنفيذه يف املختربات الهندسية الخاصة برشكة  "Orsis" ، و الذي يمتاز بجودة عالية مقاومة للعوامل الخارجية
املناخية و غريها.

مؤخرة أخمص البندقية املصنوعة من املطاط املقاوم للتأكل

تصميم النموذج



الششخنات خطوة  الششخنات السبطانة طول  العيار
12 4 (مم 508) "20 223 Remington

10 4 (مم 560) "22 243 Winchester

11 4 (مم 560) "22 30-06 Springfield

11 4 20" (22") 308 Winchester

14 6 20" (22") 9,3x62 Mauser

*يمكن تزويد البنادق بالسبطانات اإلضافية.

26

ORSIS SE HUNTER M 
الشامل  الكالسيك 

تخصص البندقية من طراز Orsis Hunter M ألنواع مختلفة من الصيد. وتصنع البندقية املصممة لظروف قاسية عىل أساس مجموعة الرتباس متعددة الطلقات مع بروزي قفل 
ترباس االماميني. ويتميز جميع األجزاء املعدنية للبندقية بالخصائص العالية ملقاومة الصدأ. وقد استحقت البندقية اعرتافا وشعبية من الصيادين بفضل خصائصها االستثنائية: الصمود 

ىف الظروف الصعبة والقاسية، الراحة وسهولة االستخدام. ويمكن صنع بندقية من طراز Orsis Hunter M اليمن اليد و أليرس اليد.

الصيد  ORSIS
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الحاضن املصنوع من الصفائح 
الخاصة أو خشب الجوز

مخفف الصدمة من طراز Orsis. يسمح التصميم الخاص 
ملخفف الصدمة بتخفيض قوة الصدمة 

تصنع السبطانة ذات الدقة العالية من الصلب 
الخاص املقاوم للصدأ. ويتم تشكيل تجويف 

املاسورة باستخدام تكنولوجيا قطع الششخنات 
بمرور واحد بواسطة ماكينات ذات التحكم 

الرقمى.

حلقة الشبك لربط السيبيّة و 
القايش للحمل

املخزن القابل لفصله

آلية الزناد بالتصميم الخاص مع إمكانية ضبط جهد الزناد وبها نظام الحركة الحرة ما قبل 
رضب النار. وتكون آلية الزناد محمية من الغبار واألوساخ

امكانية ضبط الفك باالرتفاع

اختيار نوع الجزء النهائي ملقبض إعادة 
التعمريعند طلب

عتلة األمان ذات ثالثة االوضاع

اللوحة من طراز «بيكاتيني» لرتكيب جميع أنواع أجهزة التنشني (يمكن تركيب حوامل رسيعة 
(Apel  الفصل من طراز

مجموعة الرتباس ذات بروزي قفل الرتباس مع ترباس 
الدوران الطوىل املنزلق

اجهزة التنشني من نوع مكشوف

Б1М3

SE Hunter M Orsis تصميم البندقية من طراز 

نماذج الحواضن
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Orsis SE Hunter M

تزّود البندقية بآلية الزناد األصلية املصممة ىف مكتب التصميم للرشكة. 
تصميم آلية الزناد معزول عن التأثري الخارجى. نوع آلية الزناد لهذا 

نموذج البندقية: 
«Standard» – جهد 850–750 غ

الصيد  ORSIS
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 «pillarو «glass bedding» تم القيام بعملية
«bedding وذلك لنموذج البندقية العادي

املخزن وسعته 3 طلقاتيسمح التصميم الخاص ملخفف الصدمة بتخفيض قوة الصدمة

أنظمة األسلحة ذات الدقة العالية

تصميم النموذج
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الششخنات خطوة  الششخنات السبطانة طول  العيار
11 6 (مم  610) "24 300 Win Magnum

10.75 6 (مم  610) "24 338 Lapua Magnum

8 6 (مم  660) "26 6.5x55 Swedish

*يمكن تزويد البنادق بالسبطانات اإلضافية.

30

ORSIS SE ALPINE M 
قاسية ظروف  ىف   االمانة 

ان البندقية من طراز Orsis SE Alpine M هى مصممة خصوصا للصيد ىف الجبال والطالق النار عىل مسافات بعيدة ومتوسطة. وتصنع البندقية (وهى مخصصة لظروف قاسية) 
بعيارات الصيد الخاصة ذات خط املرور املسطح. وتنتج جميع مكونات السالح املعدنية من الصلب املقاوم للصدأ ويتسبب ذلك ىف زيادة متانة التصميم واملقاومة للبيئة الخارجية.

ويعرف الصياد أحسن من شخص ما كيف رطوبة البيئة أو درجات الحرارة املنخفضة يمكن أن تلحق الرضر بآليات البندقية وتؤثر بصورة سلبية عىل نوعية اطالق النار.

الصيد  ORSIS
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مؤخرة أخمص البندقية املصنوعة من 
املطاط املقاوم للتأكل

الحاضن (B1) املصنوع من 
الصفائح الخاصة أو خشب الجوز

مخفف الصدمة من طراز Orsis. يسمح التصميم الخاص 
ملخفف الصدمة بتخفيض قوة الصدمة

تصنع السبطانة ذات الدقة العالية من الصلب الخاص املقاوم للصدأ. ويتم 
تشكيل تجويف السبطانة باستخدام تكنولوجيا قطع الششخنات بمرور واحد 

بواسطة ماكينات ذات التحكم الرقمى.

حلقة الشبك لربط السيبيّة 
و القايش 

املخزن القابل لفصله

آلية الزناد بالتصميم الخاص مع إمكانية ضبط جهد الزناد وبها نظام الحركة الحرة ما قبل 
رضب النار. وتكون آلية الزناد محمية من الغبار واألوساخ

 فّك األخمص

اختيار نوع الجزء النهائي ملقبض إعادة 
التعمريعند طلب

عتلة األمان ذات ثالثة 
االوضاع

اللوحة من طراز «بيكاتيني» لرتكيب جميع أنواع أجهزة التنشني 
(Apel  يمكن تركيب حوامل رسيعة الفصل من طراز)

مجموعة الرتباس مع ترباس 
الدوران الطوىل املنزلق

القنوات الخاصة عىل ماسورة البندقية التى تقلل 
وزن املاسورة وتقلل الفرتة لتربيدها

Orsis SE Alpine M تصميم البندقية من طراز 

نماذج الحواضن

Б1М3
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Orsis SE Alpine M

تزود البندقية بآلية الزناد األصلية املصممة ىف مكتب التصميم للرشكة. اما 
تصميم آلية الزناد فهو معزول عن التأثري الخارجى. 

الصيد  ORSIS
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طراز  من  للصدأ  املقاوم  وبالطالء  للصدأ  املقاوم  الخاص  الصلب  من  للبندقية  املعدنية  األجزاء  تصنع 
Cerakote - Black Graphite ولونه أسود.

تم القيام بعملية «glass bedding» وذلك لنموذج البندقية العادي

مجموعة الرتباس ذات بروزى قفل الرتباس و عتلة األمان ذات ثالثة االوضاع

الحاضن مع امكانية ضبط الفك

تصميم النموذج
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Marocchi Si12 /خشب الجوز
الكالسيكى التصميم  ىف  املشهورة   الجودة 

إن البندقية نصف اآللية من طراز Marocchi Si12 مع نظام اعادة التعمري بفعل قوة القصور الذاتى هى مخصصة لجميع انواع الصيد وخصوصا للصيد عندما يكون استخدام البنادق 
الخفيفة أفضل. وتتلخص املزايا لهذا النموذج ىف بساطة وسهولة الصيانة باالضافة اىل األمانة العالية جدا. ويبلغ وزن البندقية حواىل ٣ كغ، ما يضمن التنشني الرسيع وتوجيه البندقية اىل الهدف 

برسعة وبدقة. جميع مكونات البندقية مصنوعة ىف ايطاليا ويتم التجميع النهائى ىف مصنع Orsis. ويمّكن استخدام صلب السبطانة املمتا زمن طراز St. Etienne باالضافة اىل تكنولوجيا 
عالية الدقة لتثقيب تجويف السبطانة مع تغطيتها بمعدن الكروم (Chrome plating) من انتاج السبطانات ذات الوزن االدنى والخصائص القصوى.  

يصنع االخمص ووقية اليد من خشب الجوز مع اسطح ماتية.
إن البندقية من طراز Marocchi Si12 هي سالح عميل ذو تصميم معارص ويتم انتاجها حسب معايري الجودة لإلنتاج اإليطاىل.

الصيد  ORSIS
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12/76 العيار

بفعل قوة القصور الذاتى األوتوماتيكية املنظومة 

760 مم السبطانة/ 

قابلة للتبديل، عددها 5 ىف طقم البندقية  (choke tubes) التشوكات 

الكروم املاسورة تجويف  طالء 

4+1 املخزن سعة 

3.1 كغ البندقية/  وزن 

Marocchi Si12 /خشب الجوز تصميم البندقية من طراز 

من  املصنوع  الحاضن 
خشب الجوز

الخفيفة  السبائك  من  املصنوعة  الوزن  حفيفة  الرتباس  علبة 
ذات الطالء املقاوم للتأكل

 (choke tubes) مجموعة التشوكات الخاصة
القابلة للتبديل (ىف طقم البندقية)

املخزن 4+1

التعمري  اعادة  نظام  مع  اوتوماتيكية  نصف  آلية 
بفعل قوة القصور الذاتى 

السبطانة مع لوحة التنشني الخلفية ذات التهوية

تطويرها  يتم  سنة  مائة  يقارب  ما  ومنذ   1922 عام  يف   Marocchi الشهرية  االيطالية  الرشكة  تأسست 
بنجاح تحت قيادة أربعة أجيال من عائلة Marocchi. وتسمح خربة التصميم وإنشاء األسلحة التى كانت 
نماذج  أناقة  وتتمثل  ملنتجاتها.  االستثنائية  الجودة  بتوفري  واحد   قرن  حواىل  خالل  عليها  الرشكة  تحصل 

Marocchi مع التقاليد اإليطالية الحسنى.
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Marocchi Si12 / بالستيك
الكالسيكى التصميم  ىف  املشهورة   الجودة 

إن البندقية نصف اآللية  من طراز Marocchi Si12 مع نظام اعادة التعمري بفعل قوة القصور الذاتى هى مخصصة لرضب النار الفعالة عىل مسافات بعيدة وبعيدة جدا. تصنع رشكة  
ihccoraM املواسري لبنادقها بصورة مستقلة. ويتم إنتاجها بطريقة التثقيب عايل الدقة تحت املراقبة (%100) عىل سماكة جدران السبطانة.

ولذلك بالضبط تعترب سبطاناتها بني أفضل السبطانات يف السوق املعارص. ان استخدام صلب السبطانات املمتاز (St. Etienne) باالضافة اىل تكنولوجيا تثقيب تجويف السبطانة وتغطيتها 
بالكروم، يسمح بانتاج السبطانات ذات الوزن االدنى والخصائص القصوى.   يصنع االخمص ووقية اليد من املواد االصطناعية ولها اسطح ماتية. وىف تكوين املواد االصطناعية توجد األلياف 

الزجاجية والنايلون التى توفر املتانة الكبرية املضادة للصدمات، وكذلك يوجد ىف تكوينها البوليمر املرن (elastomer) الذى يخفف قوة الصدمة اثناء الرضب بصورة كبرية.   

الصيد  ORSIS
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تصميم البندقية من طراز Marocchi Si12 /بالستيك

12/76 العيار

بفعل قوة القصور الذاتى األوتوماتيكية املنظومة 

710 مم السبطانة/ 

قابلة للتبديل، عددها 5 ىف طقم البندقية  (choke tubes) التشوكات 

الكروم السبطانة تجويف  طالء 

4+1 املخزن سعة 

3 كغ البندقية/  وزن 

الحاضن
املصنوع من بالستيك

التعمري  اعادة  نظام  مع  اوتوماتيكية  نصف  آلية 
بفعل قوة القصور الذاتى 

(choke tubes) علبة الرتباس حفيفة الوزن املصنوعة من السبائك الخفيفة   التشوكات  مجموعة 
القابلة للتبديل ىف طقم البندقية

املخزن 1+ 3

السبطانة مع لوحة التنشني الخلفية ذات التهوية

تأسست الرشكة االيطالية الشهرية Marocchi يف عام 1922 ومنذ ما يقرب من مائة سنة يتم تطوير 
الرشكة بنجاح تحت قيادة أربعة أجيال من عائلة Marocchi. وتسمح خربة التصميم وإنشاء األسلحة 
وتتمثل  ملنتجاتها.  االستثنائية  الجودة  بتوفري  واحد   قرن  حواىل  خالل  عليها  الرشكة  تحصل  كانت  التى 

أناقة نماذج Marocchi مع التقاليد اإليطالية الحسنى.
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Marocchi Si12 /خشب الجوز

الداخلية،  األجزاء  وتنظيف  املتكرر  للتفكيك  اعتبارا   Marocchi Si12 طراز  من  البندقية  تصميم  تم 
وذلك باملستخدم العادى وليس بصانع السالح.

منظومة اعادة التعمري بفعل قوة 
القصور الذاتى للجيل الجديد ولها 

الرتباس املعدنى املخفف وعلبة 
الرتباس املصنوعة من السبيكة 

الخفيفة املتينة ذات الطالء املقاوم 
للتأكل

يصنع االخمص ووقية اليد من خشب الجوز ولها اسطح ماتية

الصيد  ORSIS
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Marocchi Si12 / بالستيك

ويستجيب  كاملة،  بصورة  الحاسبة  اآلالت  باستخدام  التكنولوجية  العمليات  أحدث  عىل  اإلنتاج  ويتأسس 
اإلنتاج ملعايري الجودة العليا املستخدمة ىف الهندسة امليكانيكية.

و ىف تكوين املواد االصطناعية 
توجد األلياف الزجاجية والنايلون 

التى توفر املتانة الكبرية املضادة 
للصدمات، وكذلك يوجد ىف تكوينها 
البوليمر املرن (Elastomer) الذى 

يخفف قوة الصدمة خالل الرضب 
بصورة كبرية.   

يصنع االخمص ووقية اليد من املواد االصطناعية ولها اسطح ماتية.
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MAROCCHI FIRST-E 
والبساطة األنيقة  الخفة 

البندقية من طراز Marocchi First-E مخصصة الستخدامها ىف الظروف املناخية القاسية. سيناسب هذا النموذج بكمال للمبتدئني وللصيادين ذوى الخربة والذين يفضلون البنادق املزدوجة 
السبطانة وتقّدر البندقية من طراز First-E Marocchi قبل كل يشء عىل بساطتها وخفتها، وتكون آلية البندقية فريدة من نوعها ومثال املتانة واألمانة. يصنع االخمص ووقية اليد من 

خشب الجوز عاىل الجودة وتتم معالجتها بالزيت. اما النقش املوجود عىل علبة الرتباس املغطاة بالنيكل فيعطى االناقة الخاصة للبندقية.

الصيد  ORSIS
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Marocchi First-E تصميم البندقية من طراز

12/76 العيار

710 مم السبطانة طول 

(ergal) ايرغال الرتباس علبة 

مغطاة بالنيكل مع الطيور املنقوشة الرتبس علبة  تزيني 

وحيد، مع ذراع االختيار للطلقة األوىل الزناد

أوتوماتيكى النازع

خشب الجوز، تمت معالجتها بالزيت اليد وواقية  االخمص 

2.8 كغ الوزن

مجموعة التشوكات (choke tubes) املركبة عىل فم املاسورة، مفتاح 
الربط، حلقة الشبك البندقية طقم 

الحاضن املصنوع من بالستيك

للتبديل (ىف  القابلة   (choke tubes) التشوكات  مجموعة 
طقم البندقية)

الزناد

آلية نصف اوتوماتيكية مع نظام اعادة التعمري بفعل قوة القصور الذاتى 

تأسست الرشكة االيطالية الشهرية Marocchi يف عام 1922 ومنذ ما يقرب من مائة سنة يتم تطوير 
الرشكة بنجاح تحت قيادة أربعة أجيال من عائلة Marocchi. وتسمح خربة التصميم وإنشاء األسلحة 
وتتمثل  ملنتجاتها.  االستثنائية  الجودة  بتوفري  واحد   قرن  حواىل  خالل  عليها  الرشكة  تحصل  كانت  التى 

أناقة نماذج Marocchi مع التقاليد اإليطالية الحسنى.



42

MAROCCHI FIRST-E Deluxe 
املثالية اإليطالية  الجودة 

ان البندقية من طرازDeluxe Marocchi First-E هى مثال الجودة اإليطالية املشهورة والتجهيزات التقنية للنماذج األوىل بأتقان.
سوف يتحول أى صيد اىل مغامرة ممتعة، وذلك بفضل آلية سهلة االستعمال وخفة البندقية اإليطالية املشهورة ذات ماسورتني فوق بعضهما.

يصنع االخمص ووقية اليد من خشب الجوز عاىل الجودة وتتم معالجتها بالزيت. اما النقش املذهب املوجود عىل علبة الرتباس املغطاة بالنيكل فيعطى االناقة الخاصة للبندقية.

الصيد  ORSIS
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Marocchi First-E Deluxe تصميم البندقية من طراز 

12/76 العيار

710 مم السبطانة طول 

(ergal) ايرغال الرتباس علبة 

مغطاة بالنيكل مع الطيور املنقوشة الرتبس علبة  تزيني 

وحيد، مع ذراع االختيار للطلقة األوىل الزناد

أوتوماتيكى النازع

خشب الجوز، تمت معالجتها بالزيت اليد وواقية  االخمص 

2.8 كغ الوزن
مجموعة التشوكات (choke tubes)، مفتاح الربط، حلقة الشبك، حقيبة 

بالستيكية البندقية طقم 

الحاضن املصنوع من بالستيك

للتبديل  القابلة   (choke tubes) التشوكات  مجموعة 
(ىف طقم البندقية)

الزناد

آلية نصف اوتوماتيكية مع نظام اعادة التعمري بفعل قوة القصور الذاتى 

تأسست الرشكة االيطالية الشهرية Marocchi يف عام 1922 ومنذ ما يقرب من مائة سنة يتم تطوير 
الرشكة بنجاح تحت قيادة أربعة أجيال من عائلة Marocchi. وتسمح خربة التصميم وإنشاء األسلحة 
وتتمثل  ملنتجاتها.  االستثنائية  الجودة  بتوفري  واحد   قرن  حواىل  خالل  عليها  الرشكة  تحصل  كانت  التى 

أناقة نماذج Marocchi مع التقاليد اإليطالية الحسنى.
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Marocchi First-E Deluxe

قد أصبحت البندقية خفيفة جدا وذلك بفضل 
«األيرغال» املستخدم إلنتاج علبة الرتباس. 

وتوجد نماذج البندقية ذات نظام نزع الظرف 
الفارغ بصورة يدوية أو أوتوماتيكية.

وبفضل خفة بندقيتكم سوف تصبح أصعب 
االنواع من الصيد ممتعًة وسهلًة.

الصيد  ORSIS
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تعطى الطيور املذهبة املنقوشة عىل جانبي البندقية خفًة وغضاضًة لهذا النموذج. يصنع االخمص 
ووقية اليد وفقا للتقليد من خشب الجوز عاىل الجودة وتتم معالجتها بالزيت.

تكون آلية البندقية التى تم تصميمها باتقان مثاال للمتانة واألمانة

تصميم النموذج
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Orsis Varmint M

Orsis االشرتاك لآلخرين — فوز لرشكة 
 بنادق Orsis Special – ألولئك الذين يرتكزون عىل الفوز فقط.

يشارك الرماة الروس واالجانب مع هذه البنادق ىف املسابقات منذ فرتة طويلة وبنجاح وتدل عىل ذلك إنتصاراتهم العديدة ىف املسابقات الوطنية 
والدولية. أما نماذج البنادق من هذا النوع التى تم انتاجها بدعم الخرباء من االتحاد الوطنى للرماية ذات الدقة العالية فهى تنافس ىف املسابقات 
الخاص ب«benchresting» و«sniping» و «F-class»وانواع اخرى من الرماية.ولهذا السبب اكتسبت البنادق الرياضية من طراز 

Orsis ثقة واعرتافا من الرياضيني ىف جميع أنحاء العالم.

ORSIS
الرياضة

Orsis Varmint

Orsis F-Class

Glock مسدسات
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االنجازات و  االنتصارات 
Orsis طراز من  البنادق   باستخدام 

2012 / الواليات املتحدة

تم تسجيل رقم قياىس وطنى ىف بطولة العالم الخاصة ب«F-Class« يف الواليات املتحدة وذلك ملسافة 
٥١٩ مرت

2012 / اململكة املتحدة

»F-Class»مركزان ثانيان يف بطولة األمم األوروبية الخاصة ب

2012 و 2013 / املجر

 الفوز ىف كأس العالم بني افراد الرشطة والقناصة العسكريني

 2013/ جمهورية التشيك

الفوز يف بطولة الجمهورية التشيكية الخاصة بالرماية من اسلحة القنص وذلك باشرتاك قناصة الرشطة 
والقناصة العسكريني االجانب

 2014/ اململكة املتحدة

نجح  الدقة،  عالية  بالرماية  الخاصة   «noititepmoC  «McQueen املرموقة  الدولية  املسابقة  يف 
الرامي الربيطانى واسمه يان بريي باستخدام بندقيته من طراز Orsis T-5000 وذلك ىف كل من ثالثة 
للبطولة.  النهائي  ىف  مركزه  عىل  حصل  منها  كل  ىف  و   (B-Class/E-Class/F-Class) رماية  أنواع 
انواع  يف  البارز  النجاح  هذا  احراز  املمكن  من  يكن  لم  املسابقة:  تاريخ  ىف  سابقة  له  ليست   – هذا  والحال 

الرماية املختلفة، وذلك باستخدام نفس البندقية

 2015/ املجر

والقناصة  الرشطة  افراد  بني  ال٤١  العالم  كأس  ىف  الذهبية  امليداليات  خمس  من  بكل  الصيني  الفريق  فاز   
وان  واسمه  الصينى  الرامى  واصبح   .Orsis T-5000 طراز  من  البنادق  باستخدام  وذلك  العسكريني 
الرماة  جميع  بني  األفضل»  من  «األفضل  لقب  عىل  وحصل  الرماة  فردى  املسابقات  ىف  بطال  تشوين  يونغ 

املشاركني ىف املسابقات.



ORSIS VARMINT M
األبطال تكنولوجيات 

قد انترش «Varminting» (صيد الحيوانات) كنوع من الصيد الرياىض انتشارا واسعا ىف الواليات املتحدة ويكتسب شعبية برسعة يف روسيا. وخاصة لهواة هذا النوع من الصيد تم إنتاج البندقية 
ترباس  قفل  بروزي  مع  الطلقات  متعددة  الرتباس  مجموعة  أساس  عىل  البندقية  هذة  وتصنع  الصيد.  من  الخاصة  واألنواع  الرياضية  للمسابقات  املخصصة   Orsis SE Varmint M طراز  من 
االماميني. وتركب عىل هذا النموذج السبطانة الثقيلة املوصلة بحامل الرتباس فقط ((free-floating من طراز Orsis املصنوعة من الصلب املقاوم للصداء وتم إنتاجها بطريقة قطع الششخنات 
الطريقة  بهذه  املصنوعة  بالسبطانات  املزودة  البنادق  باستخدام  العاملية  القياسية  األرقام  كثرة  تسجيل  تم  النه  تطورا  أكثر  طريقة  وهى  األبطال»  ب»تكنولوجيا  طريقة  هذة  وتسمى  واحد.  بمرور 

بالضبط.
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السبطانة طول  الششخنات الششخنات خطوة  العيار
8 (10) 4 (5R) (مم 610) "24 223 Rem

10 4 (5R)

(مم 610) "24
(مم 660) "26

243 Win

8 4 (5R) 6,5x55 SE

11 4 (5R) 308 Win

11 6 (5R)
 (مم 660) "26

(مم 700) "27.5

300 Win. Mag

10.75 6 (5R) 338 LM

*يمكن تزويد البنادق بالسبطانات اإلضافية

ORSIS الرياضة
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Orsis Varmintموديل الحاضن

Orsis Varmint M تصميم البندقية من طراز 

نموذج ذو طلقة واحدة

مؤخرة أخمص البندقية املصنوعة من املطاط املقاوم للتأكل 
ويمكن ضبطها باالرتفاع

الحاضن املصنوع من 
الصفائح الخاصة 

مخفف الصدمة التكتيكى من طراز Orsis ذو 
أربع فتحات بنوعها الشّقي

تصنع السبطانة ذات الدقة العالية من الصلب الخاص املقاوم للصدأ. ويتم 
تشكيل تجويف للسبطانة باستخدام تكنولوجيا قطع الششخنات بمرور واحد 

بواسطة ماكينات ذات التحكم الرقمى.

حلقة الشبك لربط القايش واألدوات 
االخرى

املخزن القابل لفصله

آلية الزناد بالتصميم الخاص مع إمكانية ضبط جهد الزناد وبها نظام الحركة 
الحرة ما قبل رضب النار. وتكون آلية الزناد محمية من الغبار واألوساخ

ضبط فّك األخمص باالرتفاع

اختيار نوع الجزء النهائي ملقبض إعادة 
التعمريعند طلب

عتلة األمان ذات ثالثة االوضاع

اللوحة من طراز «بيكاتيني» لرتكيب جميع أنواع أجهزة التنشني 

مجموعة الرتباس مع ترباس الدوران الطوىل املنزلق

M5

القنوات الخاصة عىل سبطانة البندقية التى تقلل 
وزن السبطانة وتقلل الفرتة لتربيدها

فتحة نزع الغازات
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Orsis Varmint M

تزود البندقية بآلية الزناد األصلية املصممة ىف مكتب التصميم 
للرشكة. واما تصميم آلية الزناد فهو معزول عن التأثري الخارجى.

ORSIS الرياضة
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. تركب عىل هذا النموذج السبطانة الثقيلة املوصلة بحامل الرتباس فقط ((free-floating من طراز 
Orsis املصنوعة من الصلب املقاوم للصداء وتم إنتاجها بطريقة قطع الششخنات بمرور واحد. 

وتقطع القنوات الخاصة عىل سبطانة البندقية التى تقلل وزن املاسورة وتقلل الفرتة لتربيدها. شكل 
السبطانة – تكتيكي. تزود البندقية بمخفف الصدمات من طراز ORSIS، موديل 008

ضبط الفك باالرتفاع

ىف الطقم األساىس تصنع األجزاء املعدنية ولها اسطح ماتية.

تصميم النموذج



ORSIS F-CLASS
العالية الدقة  انتصار 

تخصص البندقية من طراز Orsis F-Class للمسابقات الرياضية الخاصة بالرماية عالية الدقة عىل مسافات بعيدة. 
 (free-floating) فقط  الرتباس  بحامل  املوصلة  الثقيلة  السبطانة  النموذج  هذا  عىل  وتركب  االماميني.  ترباس  قفل  بروزي  مع  واحدة  طلقة  ذات  الرتباس  مجموعة  أساس  عىل  البندقية  وتصنع 
تصميم  واما  للرشكة.  التصميم  مكتب  ىف  املصممة  األصلية  الزناد  بآلية  البندقية  تزود  واحد.  بمرور  الششخنات  قطع  بطريقة  إنتاجها  وتم  للصداء  املقاوم  الصلب  من  املصنوعة   Orsis طراز  من 

آلية الزناد فهو معزول عن التأثري الخارجى.
ال توجد البندقية من طراز Orsis F-Class يف قائمة اإلنتاج املتسلسل وتصنع حسب الطلب فقط.
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السبطانة طول  الششخنات الششخنات خطوة  العيار
11 (9.5; 10)

 4 (6) (مم 762) "30

300 Win Mag

11 (10) 308 Win

8 (9) 6.5x55 SE

10.75 (9.5)  338 Lapua Magnum

ORSIS الرياضة
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Orsis F-Class تصميم البندقية من طراز 

مؤخرة أخمص البندقية املصنوعة من املطاط املقاوم للتأكل 
ويمكن ضبطها باالرتفاع

الحاضن الرياىض 
املصنوع من الصفائح 

الخاصة 

واقية اليد لرضب 
النار بمسند 
وعرضها "3

تصنع السبطانة ذات الدقة العالية من الصلب الخاص املقاوم للصدأ. 
ويتم تشكيل تجويف السبطانة باستخدام تكنولوجيا قطع الششخنات 

بمرور واحد بواسطة ماكينات ذات التحكم الرقمى.

آلية الزناد بالتصميم الخاص مع إمكانية ضبط جهد الزناد 
وبها نظام الحركة الحرة ما قبل رضب النار. وتكون آلية 

الزناد محمية من الغبار واألوساخ

الفك القابل لضبطه باالرتفاع

اختيار نوع الجزء النهائي ملقبض إعادة التعمريعند 
طلب

عتلة األمان ذات ثالثة االوضاع

اللوحة من طراز «بيكاتيني» لرتكيب جميع األنواع من أدوات التنشني 

مجموعة الرتباس الصلب املتني الخاص املقاوم للصدأ.

يف خريف عام ٢١٠٢ يف إنجلرتا حصل الرامى وإسمه إيفجيني تشريباكوف عىل املركزين الثانيني ىف بطولة األمم األوروبية الخاصة برماية 
F-Class وذلك باستخدام بندقيته من طراز Orsis (Win 308.). يف شهر أغسطس عام ٢١٠٢ يف بطولة العالم الخاصة برماية 

F-Class سجل إيفجيني تشريباكوف مع نفس البندقية رقما قياسيا عىل مسافة 915 مرت: 199v12x (199 نقطة، قياس =«10» 

(МОА 12 إصابة الهدف ىف منطقة ٥٫٠  ،МОА 1



GLOCK 17 / 34 / 35 مسدسات
اإلنتاج ىف  االنقالب 

يمكن القول ان املسدسات من طراز Glock التى تحظى باإلقبال الكبري يف جميع أنحاء العالم هى مسدسات ذاتية التعمري االكثر شهرة ووثوقا وبساطة.
ىف منتصف السبعينات من القرن العرشين إستهدف مؤسس الرشكة وإسمه جاستون جلوك ان يصمم مسدسا مثاليا يتميز بسهولة االستخدام والصيانة وخفة الوزن واالمانة وقوة النريان العالية. 
وقد احدثت املسدسات النمساوية من طراز Glock انقالبا ىف صناعة األسلحة الصغرية. واآلن تصنع الرشكة الجيل الرابع للمسدسات ذاتية التعمري من أطرزة Glock  17، 34، 35 ذات نظام 

األمان املتكامل «Safe Action». وتناسب هذه املسدسات للمتطلبات املعارصة تماما.

54

Glock 17 Glock 34 Glock 35

9x19 9x19 .40 العيار

186 207 207 الطول (الرتباس)، مم

138 138 138 االرتفاع، مم

30 30 30 العرض، مم

114 135 135 طول السبطانة مم

17 17 15 سعة املخزن

625 650 695 الوزن بدون املخزن، غ

ORSIS الرياضة
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Glock 17

Glock 34

املسدسات ذاتية التعمري من أطرزة Glock  17، 34، 35 من الجيل الرابع املزودة بنظام األمان 
املتكامل «Safe Action» تناسب للمتطلبات املعارصة تماما بفضل تصميمها الفريد من نوعه. 

وتتميز املسدسات بالخواص التالية:

• الوزن الخفيف؛
• سعة املخزن الكبرية؛

• أقىص درجات األمان عند استخدام؛
• العمل الخايل من العيوب 

ويتم  القصري.  السري  ذات  السبطانة  ارتداد  عىل   Glock ويأسس مبدأ العمل للمسدسات من طراز 
الفارغ  الظرف  لنزع  املخصصة  الفتحة  ىف  السبطانة  مؤخرة  دخول  بطريقة  السبطانة  تجويف  اغالق 

للرتباس.

يزود املسدس بنظام األمان املتكامل. وبفضل آلية الزناد من طراز «Safe Action» ال توجد الحاجة 
ىف تجهيز املسدس بوسائل األمان امليكانيكية االضافية. خالفا آلليات الزناد التقليدية تكون آلية الزناد 
عىل  الضغط  عند  عملها  الثالث  االمان  قطعات  كل  تخلص  وحيدا.  عامال  عنرصا   Glock مسدسات  ىف 

عند  الصدىف  النار  اطالق  من  الوقاية  ذلك  ويضمن  الزناد.  عن  الضغط  رفع  عند  عملها  وتبدأ  الزناد 
املسدس. سقوط 

اما هيكل املسدس فشكله مريح. تم انتاجه من البوليمرات املتينة للغاية وتم تحصينه بالصلب املصلد. 
ويوفر تصميم الهيكل امكانية استخدام رشائح القبضة القابلة للتبديل وذلك حسب الخصائص 

الفسيولوجية الفردية للرامى. 
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Orsis اإلنجاز لآلخرين — طبيعية لرشكة
 إن مصنع األسلحة لرشكة «برومتيكنولوجيا»  هو املجمع الصناعى العلمى الفريد من نوعه. ووفقا لتزويده باملعدات التقنية هو أحد من املجمعات الكربى

 Orsisىف أوروبا. وقد ادخلت ىف املصنع أعىل معايري االنتاج، ما يسمح بانتاج األسلحة التى تتفوق عىل نظرائها االجنبية بعدد من الخواص. وينتج مصنع 
املزود باحدث املعدات، املنتجات ذات التكنولوجيا العالية و هى منافسة بالسعر والجودة.

ORSIS
اإلنتاج
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املعارص  االنتاج 

تم تنظيم إنتاج أنظمة األسلحة من طراز Orsis عىل اساس املجمع 
 «Promtechnologia» الصناعى العلمى ملصنع السالح لرشكة
الروس  الخرباء  كبار  اإلنتاج  إنشاء  ىف  واشرتك  موسكو.  مدينة  ىف 
واألجانب املتخصصون ىف انتاج األسلحة الخفيفة وكذلك الخرباء من 

اإلتحاد الوطنى للرماية ذات الدقة العالية.
األسلحة  إلنتاج  الكاملة  الدورة   Orsis األسلحة  مصنع  ىف  وتوجد 
الزناد  وآليات  الرتباس  ومجموعات  السبطانات  إنتاج  املششخنة: 
اإلختباري  النار  واطالق  والتفتيش  الرتكيب  وكذلك  والحواضن 

للبنادق املنتجة.

الالزمة  الرتاخيص  كافة  لها  فتوجد  الرشكة  أما 
الجودة  معايري  وشهادة  الخفيفة  األسلحة  إلنتاج 

ISO 9001  الدولية من طراز
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الفائقة التكنولوجيات  ذات   املعدات 

العالية  الجودة  بتوفري  له  تسمح  التى  املعدات  باحدث  املصنع  يزود 
 ٠٤ من  أكثر  الرشكة  فنيو  يستخدم  اإلنتاج.  مراحل  كل  ىف  والدائمة 
املخصصة  بالكمبيوتر)  التصنيع  (آلة  االغراض  متعددة  ماكينة 
وبالتأكل  بالليزر  والتشغيل  والتفريز  والخراطة  العميق  للتثقيب 
أما  الكريوجني.  وغرفة  الرقمي  التحكم  ذات  االفران  الكهربائى، 
ىف  نوعها  من  وحيدة  (وهي  العالية  الدقة  ذات  العدة  تجليخ  ماكينة 
األدوات  بصنع  تسمح  فهى  األبعاد  قياس  بنظام  املزودة  روسيا) 
لألعمال الخاصة. ويعترب العدد من التكنولوجيات التى تم إدخالها ىف 

إنتاج بنادق Orsis إنجازا بارزا لصناعة األسلحة العاملية.

يستخدم فنيو الرشكة أكثر من ٠٤ ماكينة متعددة 
االغراض (آلة التصنيع بالكمبيوتر)

االنتاج
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الحقائق والناحيات الرئيسية الخاصة باإلنتاج

الدقة عالية  اللتكنولوجيات 

الخاصة  الكربى  املصانع  من  أحد  هو   Orsis األسلحة  مصنع  إن 
بانتاج السبطانات املششخنة ذات الدقة العالية باستخدام تكنولوجيا 
قطع الششخنات بمرور واحد بواسطة ماكينات التصنيع بالكمبيوتر.

من  مثالية  أكثر  فهى  واحد  بمرور  الششخنات  قطع  تكنولوجيا  أما 
القاطع  يقطع  السبطانات  لصناعة  حاليا  املوجودة  الطرق  جميع 
من  مروره  عملية  بكل  املعدن  من  واحد  ميكرون  حواىل  الخاص 
خالل تجويف السبطانة وللحصول عىل الششخنة الجاهزة يجب عىل 

القاطع ان يمر من خالل تجويف السبطانة ال أقل من ٠٨ مرة.

وهى  األبطال»  ب»تكنولوجيا  التكنولوجيا  هذة  وتسمى 
القياسية  األرقام  كثرة  تسجيل  تم  النه  تطورا  أكثر  طريقة 
املصنوعة  السبطانات  املزودة  البنادق  باستخدام  العاملية 

بهذه الطريقة بالضبط.
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االنتاج

األوىل الدرجة  من   املواد 

يمكن انتاج منظومات األسلحة ذات الدقة العالية من املواد بالدرجة 
املواد  من  دفعة  كل  يفحصون  املصنع  ملخترب  والفنيون  فقط.  األوىل 

الخامة ويتم رشاء الجزء األكرب منها من الصناع الوطنيني.
والصلب  الخاصة  الخشب  صفائح  هو  ذلك  من  الوحيد  واالستثناء 

املقاوم للصدأ ذو الجودة العالية املستخدم النتاج السبطانات
الصلب املقاوم للصدأ من طراز ٦١٤ R و صلب الكروم-املوليبدنوم 

من طراز ٠٤١٤. 
الخشبية  الصفائح  ومنها  املختلفة  املواد  من  فتصنع  الحواضن  أما 

الخاصة وانواع الخشب غالية الثمن واأللومنيوم.

وإلنتاج مجموعات الرتباس وآليات الزناد 
تستخدم أنواع الصلب املقاوم للصدأ الخاصة 

املصنوعة ىف روسيا
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اإلبتكارى  التطوير 

ملنظومات  االنتاج  عملية  ىف  املستخدمة  اإلبتكارية  الفنية  الحلول  اما 
لرشكة  التصميم  مكتب  ىف  ابتكارها  فتم  العالية  الدقة  ذات  األسلحة 

.«Promtechnologia»
ووسائل  الحديثة  الربمجيات  تستخدم  التصميم  أعمال  ولتنفيذ 
التصنيع  ماكينات  بادارة  الخاصة  والربامج  الحاسوبية  النمذجة 

بالكمبيوتر.
الروسية  األبحاث  معاهد  من  الخرباء  مع  املستمر  التعاون  يتم  و 
تصنيع  مجال  يف  املتخصصة  العليا  التقنية  التعليمية  واملؤسسات 
الخفيفة  لألسلحة  واإلختبار  والتصميم  املواد  وتطوير  املعادن 

الحديثة.

الحقائق والناحيات الرئيسية الخاصة باإلنتاج

ىف املصنع الواقع ىف مدينة موسكو يتم تجميع املسدسات 
امللساء  السبطانات  ذات  والبنادق   Glock طراز  من 
القصرية  الصيد  وبنادق   Marocchi طراز  من 
 M-15و  AR-10 طرازين  من  شبهاألوتوماتيكية 

.Orsis وذلك باستخدام السبطانات من طراز

الدوىل  التعاون 

وقد أثارت الجودة املمتازة لألسلحة املنتجة والطابع االبتكاري 
من  والكفاءة العالية لرشكة «Promtechnologia» اهتماماً 

جهة العالمات التجارية املعروفة املتخصصة ىف إنتاج األسلحة.
 ArmaLite ،(النمسا) Glock تم توقيع االتفاقيات مع رشكات

(الواليات املتحدة األمريكية) و Marocchi (إيطاليا).
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Orsis الوعود لآلخرين — ضمانات لرشكة 
   تعري رشكة «Promtechnologia» اهتماما خاصا للصيانة اإلضافية الخاصة ببنادق Orsis بتقديم الخدمات وتكون البعض منها فريدة

من نوعها بالنسبة لسوق السالح الرويس ويرتكز جميع خدمات الرشكة عىل مناسبة كل سالح ملتطلبات وطبيعة أصحابه.

ORSIS الخدمات 
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Cerakote طراز   الطالء من 

األجزاء  تغطية  خدمة  الرشكة  األسلحة، تقدم  متانة  تحسني  أجل  من 
السائل  السرياميك  وهو   Cerakote طراز  من  بطالء  املعدنية 
ويف  اللطيفة.  الحرارة  درجات  ظروف  يف  تصلبه  يتم  الذى  الخاص 
العسكرية  املنشآت  يف  أجريت  التى  املستقلة  االختبارات  من  سلسلة 
طالء  أظهر   ،ASTM D4060 املعايري  أساس  عىل  األمريكية 

Cerakote التفوق عىل كل نظرائه العاملية الحالية.
وان رشكة «Promtechnologia» هى الرشيك الحرصي ملطّور 
نستخدم  نحن   .NIC Industries األمريكية  الرشكة   – الطالء 
وللتلف  للتآكل  السالح  مقاومة  توفر  التى  واملواد  الطالء  أساليب 

امليكانيكي فقط.

املششخنة االسلحة  سبطانات   تبديل 

روسيا  ىف  نوعها  من  فريدة  خدمة  «برومتيكنولوخيا»  رشكة  تقدم 
النارية  لألسلحة  املششخنة  السبطانات  وتركيب  بيع  خدمة  وهى 
طراز  من  السبطانات  اآلخرين.تصنع  والصناع   Orsis طراز  من 
Orsis من الصلب عاىل الجودة املقاوم للصدأ من طراز R 614 و 
صلب الكروم-املوليبدنوم من طراز 0414 وذلك بتكنولوجيا قطع 

الششخنات بمرور واحد (العيار من 6.5 اىل 3.9 مم). 

ويسمح هذا االسلوب بإنتاج السبطانات ذات دقة الرضب االستثنائية 
لها  فتوجد  الرشكة  أما  الكمال.  من  تقرب  التى  الداخلية  والهندسة 
كافة الرتاخيص لجميع الخدمات وتقدم الرشكة ضمانا لجميع أنواع 
األعمال.إن رشكة «Promtechnologia» هى أحدى من املصانع 
العالية  الدقة  ذات  املششخنة  السبطانات  بانتاج  الخاصة  الكربى 

باستخدام تكنولوجيا قطع الششخنات بمرور واحد.

GRAPHITE BLACK

SNIPER GREY

TUNGSTEN

ODB GREEN

DESERT SAND

TITANIUM

Ceracote Desert Sand ذات الطالء من طراز Orsis T5000 M البندقية من طراز

الخدمات الحرصية
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الفنية  الصيانة 

بعد  ما  وصيانة  الضمان  بصيانة  للرشكة  الخدمات  مركز  يقوم 
وإنتاج  التنشني  أنظمة  وتركيب   Orsis طراز  من  للبنادق  الضمان 

قطع الغيار، وكذلك يقدم مجموعة من الخدمات اإلضافية.

يىل: ما  لألسلحة  الفنية  الصيانة  وتشمل 
• التنظيف الشامل املهني لجميع آليات البندقية.

• أعمال االصالح
• تشخيص البندقية.

العامة: االعمال 

الخدمات 
الصيانة والضمان

* الخدمة ملنتجات Orsis فقط

• تركيب أدوات التنشني املكشوفة*؛
• ضبط وإصالح وتبديل آليات الزناد*؛

pillar bed-» بما يف ذلك) «glass bedding» القيام بعملية •
ding»)؛

• معالجة السطوح بزجاج (matting)؛
• ضبط جهاز التنشني  (النهارى/ الليىل)؛

• تركيب آلية الزناد*؛
• تركيب اللوحة من طراز «بيكاتيني»/ «ويفر»؛

(بندقية  املرئية  العدسة  أمام  املوجودة  للوصلة  الحامل  تركيب    
T-5000)؛

• تصحيح فم السبطانة.

السبطانة:

• تبديل السبطانة*؛
• قطع القنوات الخاصة عىل سبطانة البندقية *؛

• القيام بعملية «matting» للسبطانة املقاومة للصدأ؛
• تغطية بطالء «طني نضيج» - «terracotta» (للصلب املقاوم 

للصدأ فقط)؛
Orsis قطع الششخنات لرتكيب مخفف الصدمات من طراز •
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الفنية االعمال 

تقدم رشكة «Promtechnologia» لعمالءها خدمة فريدة من نوعها وهى التزيني الخاص للبندقية. 
نطاق  واما  مستوى.  أعىل  عىل  وموضوعها  الزخارف  بأوضاع  الخاصة  املشاريع  جميع  تنفيذ  وسيتم 
االمكانيات الزخرفية التى تستخدم يف صناعة األسلحة فهو واسع جدا: من النقش عىل الحاضن، استخدام 

اللوحات الزخرفية املصنوعة من املعادن الثمينة، حتى الحفر عىل جميع األجزاء املعدنية للبندقية.  
وتلقى الرشكة اهتماما خاصا الشكال الزناد ويد تشغيل الرتباس واجزاء البندقية األخرى التى ستساعد 

أن تشري اىل الفردية لصاحبها. 

الخدمات

يمكن أن تنتج االسلحة الفريدة من نوعها بنسخة وحيدة او بدفعات محدودة. أما فرتة انتاج البندقية من 
بالطلب  القيام  األقل. وبعد  عىل  سنة  تستغرق  فهى  للبيع  الرسمية  إجراء الشكليات  حتى  تصميمها  بداية 
رشوط  عىل  الضمان  وكذلك  املنتجة  للبندقية  والفنية  التكتيكية  الخواص  شهادة  لعمالءها  الرشكة  ستقدم 

خاصة.

الخدمات 
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الوكالء شبكة 
 حاليا تشعر الرشكة بالثقة ىف سوق روسيا وبلدان أخرى وتستمر الرشكة ىف زيادة حصة وجودها

 وتوسيع الجغرافيا ملبيعاتها. واليوم تشمل شبكة الوكالء لرشكة Orsis أكثر من ٠٧ ممثلية ىف ٦ دول
 العالم.

املتخصصة  الرشكات  عن  وجودها، وتبحث  مناطق  زيادة  ىف   «Promtechnologia» رشكة  وتستمر 
معها. وتكون  للتعاون  وذلك  املرخصة  الرياضية  واملنظمات  النارية  لألسلحة  والتجزئة  الجملة  تجارة  يف 

رشكة مستعدة لتقديم الرشوط املرنة الخاصة لكل عميلها اثناء جميع مراحل التعامل.

االتصال معلومات 
:(Orsis) «Promtechnologia» مصنع  عنوان 

14 Podyomnaya St., building 8, 109052, Moscow, Russia.

الرئييس: املدخل  عنوان 
19 Smirnovskaya St., Moscow, Russia.

يقع صالون الرشكة ومركز الخدمات ىف اراىض املصنع

الهاتف:
قسم التجزئة: 647-8881 (495) 7 + 

قسم الجملة: 647-8882 (495) 7 +
قسم التصدير: 647-8883 (495) 7 +

info@orsis.com

www.orsis.com
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