INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Secció Espanyola - Comunitat Autònoma de Catalunya
AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA (1994-2019)
"Organització no governamental (ONG) amb estatus consultius (especial) davant el Consell Econòmic i Social
de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats Americans i la UNESCO"

SERVO PER AMIKECO

GLOCK

CURS D'ARMER

CURSO DE ARMERO

Continguts:

Contenidos:

- Comprovació de Seguretat
- Introducció
- Generacions Glock
- Desmontatje bàsic
- Desmontatje complet corredera
- Montatje corredera
- Opcions corredera
- Desmontatje complet carcasa
- Montatje carcasa
- Opcions carcasa
- Carregadors Glock
- Proves d'inspecció i funcionament
- Funció de seguretat
- Ratyat del canó
- Manteniment preventiu
- Lubricació
- Mires Glock
- Procediments de servei
- Prova tipus test

- Comprobación de Seguridad
- Introducción
- Generaciones Glock
- Desmontaje básico
- Desmontaje completo corredera
- Montaje corredera
- Opciones corredera
- Desmontaje completo carcasa
- Montaje carcasa
- Opciones carcasa
- Cargadores Glock
- Pruebas de inspección y funcionamento
- Función de seguridad
- Rayado del cañón
- Mantenimiento preventivo
- Lubricación
- Miras Glock
- Procedimientos de servicio
- Prueba tipo test
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SERVO PER AMIKECO

CURS D'ARMER GLOCK

CURSO DE ARMERO GLOCK

Data: Dijous 7 de febrer de 2019
Hora: de 16 a 21h
Lloc: Tarragona
Preu: socis IPa, 50€ / No socis, 80€
Data límit d'inscripció: 24 de gener de 2019

Fecha: Jueves 7 de febrero de 2019
Hora: de 16 a 21h
Lugar: Tarragona
Precio: Socios IPA, 50€ / No socios, 80€
Fecha límite inscripción: 24 de enero de 2019

Què s’imparteix al curs i que inclou la seva inscripció?

¿Qué se imparte en el curso y que incluye su
inscripción?

El preu del curs inclou:
- 5 hores lectives impartides por mecànics oficials del
servei tècnic Glock España.
- Eina “Botador” GLOCK.
- Catifa GLOCK

En el precio del curso incluye:
- 5 horas lectivas impartidas por mecánicos oficiales del
servicio técnico Glock España.
- Herramienta Botador GLOCK.
- Alfombrilla GLOCK

Avantatges per un usuari Glock que rep el nostre
curs:
Al nostre curs d’armer GLOCK, a més de conèixer
en profunditat les qualitats de l’arma i entendre el
funcionament del disparador Safe Action de GLOCK,
tots els alumnes aprenen a desmuntar íntegrament
l’arma GLOCK (desmuntatge complert de les 34
peces).
El desmuntatge de l’arma el realitza el propi alumne
i al finalitzar el curs serà capaç de realitzar
completament el desmuntatge i muntatge, aprenent,
a més a comprovar si ho ha realitzat correctament.
També s’explica el manteniment ideal per a una
GLOCK i el més important, un cop fet aquest curs,
un usuari GLOCK podrà, ell sol, substituir qualsevol
element de l’arma, sense dependre de l’ajuda de
ningú
No és necessari portar cap tipus d’eina, les armes
GLOCK, gràcies a la seva simplicitat, es desmunten
només amb l’eina “botador GLOCK”, que ja s’inclou
al preu (excepte l’alça i el punt de mira, que
necessiten eines específiques)
Al finalitzar el curs es realitzarà un petit examen
tipus test del que s’ha donat a la jornada, per a
l’obtenció d’un diploma d’assistència i aprofitament
del curs, certificat per la empresa que representa a
GLOCK com a importadors i servei tècnic oficial a
Espanya.

Ventajas para un usuario Glock que recibe nuestro
curso:
En nuestro curso de armero GLOCK, aparte de
conocer en profundidad las cualidades de su arma
y entender el funcionamiento del disparador Safe
Action de GLOCK, todos los alumnos aprenden a
desarmar íntegramente su arma GLOCK (desarme
completo de sus 34 piezas).
El desmontaje del arma lo realiza el propio alumno
y al terminar el curso el alumno es capaz de realizar
el desarme completo del arma y su montaje,
aprendiendo además a comprobar si lo ha realizado
todo correctamente.
También se explica el mantenimiento ideal para una
GLOCK y los más importante, una vez impartido
este curso un usuario GLOCK puede por sí mismo
sustituir cualquier pieza del arma, sin depender de
la ayuda de nadie.
No es necesario llevar ningún tipo de herramienta,
las armas GLOCK, gracias a su simplicidad, se
desarman solo con la herramienta botador GLOCK,
que ya se incluye en el precio. (Exceptuando Alza
y punto de mira, que necesitan herramientas
específicas para ello)
Al finalizar el curso se realizará un pequeño examen
Test de lo impartido en la jornada para la obtención
de un diploma de asistencia al curso, certificado y
expedido por nuestra empresa en representación
de GLOCK como importadores y servicio técnico
oficial de GLOCK en España.
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Formulari d'inscripció
Formulario de inscripción
COGNOMS I NOM
APELLIDOS Y NOMBRE_______________________________________________________

Telèfon contacte
Teléfono contacto______________

Correu electrònic
Correo electrónico____________________________

Nº Soci IPA
Cos Policial
Nº Socio IPA________________ Cuerpo Policial____________________________________

Disposes d'arma GLOCK:
Dispones de arma GLOCK:

SI

NO

Per a formalitzar la inscripció al curs, fes el pagament al compte: ESES65 0081 1568 5900 0636 9343,
emplena el formulari i juntament amb el justificant del pagament envia'l al correu electrònic:
tiro@ipatarragona.org abans del dia 24 de gener de 2019.
Para formalizar la inscripción al curso, haz el pago en la cuenta: ES65 0081 1568 5900 0636 9343, rellena
el formulario y junto con el comprobante del pago envíalo al correo electrónico: tiro@ipatarragona.org
antes del día 24 de enero de 2019.

Organitza:
Organiza:

Gestiona:

F.I.M.
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