
Результати використання тактичних ліхтарів на пістолетах Glock® 

 
Деякі пістолети Glock® калібру 0,40 дюйма, моделі 22 і 23, при їх використанні з 

тактичними ліхтарями демонструють несправне подавання патронів, або через 

завищення головної частини кулі або через її заниження (вертикальне затискання 

гільзи затвором). Проблеми, як правило, виникають з окремими одиницями зброї: 

під час використання ліхтарів деякі пістолети стають абсолютно ненадійними в той 

час як інші ідентичні пістолети, навіть близькі за серійним номером партії, не 

мають жодних проблем. Більшість моделей 22 і 23 серії є надійними. 

 
Чутливий пістолет може мати проблеми функціонування з будь-якими тактичними 

ліхтарями: TLRs, більш старими моделями серії M і навіть власними ліхтарями 

марки Glock®. Є дані про те, що проблема іноді виникає з часом використання 

пістолета, і може прогресувати до тих пір, доки пістолет стає ненадійним навіть 

без приєднання ліхтаря. 

 
На підставі результатів тестування, проведеного компанією Streamlight, ми 

вважаємо, що дана проблема пов'язана з пістолетною обоймою. Виявляється, 

що для правильного функціонування механізму патрони не можуть викидатися 

з достатньою швидкістю. Ми спостерігали належне подавання перших кількох 

патронів, послідовні відмови при заповнені обойми на половину, а також 

повернення до безперебійного процесу подавання останніх декількох патронів в 

обоймі пістолету. 

 
Ми спробували використання як більш сильної, так і більш слабкої пружини 

віддачі, а також амортизатора віддачі комплексної дії - все без успіху. Іноді 

використання нової пружини обойми пістолета, будь-то Glock® чи Wolff, 

вирішувало дану проблему. В одному випадку стосовно пістолета, що був повністю 

надійним, коли він був новим, але з виникненням проблем функціонування з 

кожною наступною обоймою, навіть без встановлення ліхтаря, ми знайшли два 

рішення, які можуть відновити його надійність, але які не можуть бути 

прийнятними для деяких користувачів. Перше рішення - використання пістолетних 

обойм Glock® ємністю на 10 патронів. Пістолет не буде справно функціонувати з 

обоймами на 15 патронів з їх розташуванням патронів в магазині, але працюватиме 

бездоганно з пістолетними обоймами на 10 патронів. Друге рішення - використання 

нового подавача пістолетної обойми від компанії Brownells®, номер деталі 069-000-

006. У разі використання нової пружини в пістолетній обоймі на 15 патронів, 

надійність була відновлена. Проте, подавач не блокуватиме затвор у відкритому 

положенні після останнього пострілу. 

 
Патрони також є фактором наявності проблеми з будь-якою зброєю. Деякі серії 

патронів і їх вага можуть бути абсолютно надійними в той час як інші можуть 

призводити до постійних заїдань. Переконайтеся, що ваш пістолет пройшов 

ретельні випробовування з патронами, що використовуються. 

 
Brownells® є зареєстрованим товарним знаком компанії Brownells®, Inc.  

Glock® є зареєстрованим товарним знаком компанії GLOCK Gesellschaft mbH. 


