Замки спускового гачка
Що це таке:
Двосекційний замок, який
проходить через спускову скобу,
щоб запобігти натисканню на
спусковий гачок.

Чому потрібно
замикати вогнепальну
зброю

ЗАМИКАЮЧІ
ПРИСТРОЇ ДЛЯ
ВОГНЕПАЛЬНОЇ
ЗБРОЇ

Пристрій надійно замикається за
допомогою коду, кнопки або замка.

ПРОСТО. БЕЗПЕЧНО.
ГОТОВО.

Ціна:
від 5 до 30 доларів і вище

www.lockitup.org
Ми ознайомимо вас з пристроями
для зберігання, які забезпечують
безпеку і готовність вогнепальної
зброї.

ПЕРЕВАГИ
Недорогі
Компактні
Прості

НЕДОЛІКИ
• Незахищені від крадіжки
• Працюють не з усіма видами
вогнепальної зброї
• Неякісні замки можуть ламатися

Існують десятки пристроїв для
замикання вогнепальної зброї. Коли
зброя не при вас, її можна взяти і
використовувати не за призначенням.
Діти і неуповноважені особи ніколи не
мають знати ваш код, або де знаходиться
ключ.

Тримайте зброю під замком,
щоб:
запобігти її крадіжці
запобігти можливості її
знаходження і використання
дітьми

Замикаючі пристрої можна
придбати скрізь, де продається
зброя та аксесуари:
• Магазини зброї
• Магазини спортивних товарів
• Магазини, що торгують сейфами
• Господарські магазини
• Онлайн

Який з них підходить саме
вам?

Щоб отримати знижку на пристрій
для зберігання зброї, відвідайте
одного з наших роздрібних партнерів
і згадайте цю програму.

запобігти самогубству людині у
момент кризи
запобігти потраплянню зброї в
школи

ПРОСТО. БЕЗПЕЧНО.
ГОТОВО.
Ukrainian

Замикаючі пристрої для вогнепальної зброї
Існують десятки пристроїв, які
можуть замикати вогнепальну зброю.
Багато експертів рекомендують
ящики з замком, сейфи або збройові
сховища з кнопковим, кодовим або
клавіатурним замком.
Замкнути вогнепальну зброю ПРОСТО.
Безпечні пристрої для зберігання
зброї необов’язково мають бути
дорогими або складними. Вони є і в
магазинах, і онлайн.
Замкнена вогнепальна зброя
БЕЗПЕЧНА. Грабіжникові дуже важко
або неможливо заволодіти замкненою
зброєю. І ви також можете захистити
допитливих дітей і людей у стані
кризи від заподіяння шкоди собі або
комусь іншому.
Замкнена вогнепальна зброя ГОТОВА.
Відкрити сейф або інший пристрій
для зберігання зброї у надзвичайній
ситуації можна дуже швидко.

Ящики з замком

Сейфи або збройові сховища

Тросовi замки

Що це таке:

Що це таке:

Що це таке:

Невеликий сейф, призначений для
надійного зберігання короткоствольної
зброї. Більшість видів такої зброї можна
закріпити болтами або за допомогою
троса.

Великий сейф, призначений для
зберігання довгоствольної чи
короткоствольної зброї або цінних речей.

Пристрій, який блокує патронник, щоб
запобігти пострілу зі зброї. Трос можна
вставити в отвір магазину, патронник
чи ствол зброї і патронник або через
них, щоб заблокувати переміщення
патрона в потрібне положення.

Він відкривається за допомогою коду,
цифрової клавіатури, біометричної
ідентифікації відбитків пальців або
ключа.

Він відкривається за допомогою коду,
цифрової клавіатури, біометричної
ідентифікації або ключа.

Ціна:
від 150 до тисяч дол

Ціна:

Ціна:
Безкоштовні чи до 20 дол або вище

від 25 до понад 200 дол

ПЕРЕВАГИ

Замок відкривається кодом або
ключем.

ПЕРЕВАГИ

Недорогі

Багатофункціональні

Захищені від крадіжки

Захищені від крадіжки

Безкоштовні або
недорогі

Компактні

Великі

Багатофункціональні

Прості

Довговічні

ПЕРЕВАГИ

НЕДОЛІКИ
• Не запобігають крадіжці

НЕДОЛІКИ

НЕДОЛІКИ

• Більш дорогі, ніж деякі
інші варіанти

• Важкi та їх складно пересувати

• Деякі троси можна перерізати

• Більш дорогі, ніж деякі інші
варіанти

• Не всі типи сумісні з усіма
видами зброї

