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CEO'DAN MESAJ

CAA USA olarak bizler, MCK'yi Amerika'daki en popüler tabanca dönüştürme kiti yaptığınız 
için size teşekkür etmek istiyoruz. MCK'nin %100 ABD üretimi olmasından gurur duyuyoruz. 
Katalog içerisinde, ulusumuzun ünlü simgeleşmiş yapılarından birkaçını ve bunlarla ilgili bazı 
ilginç gerçekleri gösterdiğimizi göreceksiniz.

Bazılarınızın bildiği gibi, yetişkinlik hayatımın çoğunu yüz binlerce askere nasıl ateş edileceğini 
öğreterek geçirdim, bu yüzden bu katalogda bazı temel atış ipuçlarını paylaşmanın iyi bir fikir 
olacağını düşündük. Atış alanına girdiğiniz bir sonraki seferde bu ipuçlarının gerçekten faydalı 
olacağını umuyoruz.

Yeni Nesil 2 MCK'mız, siz sadık müşterilerimizden edindiğimiz bilgilerle tasarlandı. MCK Gen 2 
inanılmaz bir coşkuyla karşılandı ve zaten dünyaca ünlü MCK ailemize harika bir ek oldu. 2021, 
HK VP9 ve CZ 07/09 & P10 serisi, Glock 29/30, Taurus G2C/G3C, Canik TP9 serisi, Smith & 
Wesson Shield ve Sig Sauer X serisi gibi birçok yeni modelin çıkacağı harika bir yıl olacak. 
Ayrıca bipod, sert ve yumuşak kılıf, cam kırıcı, yan fener adaptörü, yeni tetik muhafazası ve 
daha pek çok harika yeni aksesuar için de heyecanlıyız.

CAA USA'yı bugünkü haline getirdiğiniz için tekrar teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Emekli Yarbay Mikey Hartman
CEO – CAA USA
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AVANTAJLAR

GEN 1

İlk nesil MCK, 2018 Aralık ayında tanıtıldı ve bu avantajlarla piyasada bir fırtına etkisi yarattı:

AVANTAJLAR

GEN 2

• Tabancayı sökmeye gerek yoktur – Sadece tabancayı kite yerleştirin,
kilitleyin ve hazırsınız.

• Birçok farklı tabancanın tek platformda kullanılmasına izin verir.
• Daha fazla stabilite için ergonomik Parmak Kavrama Oluğu.
• Dürbün ve/veya optik kombinasyonuna izin veren üst Pikatini rayı.
• Başparmak dinlendirme aparatı gibi ek aksesuarların yerleştirilmesi için

yan Pikatini rayları.
• Çok yönlü kullanım, hızlı ve kolay kontrol.
• Kolay saklama ve taşıma için, katlanmış pozisyonda kitlenebilen sağa

katlanır kol dayanağı.

• Daha hızlı bir yükleme için ön yedek şarjör tutucu.
• Daha hızlı takıp/sökmeye izin veren yerleşik şarjör kolu.
• Doğrudan temas ve daha kolay kullanım için sürgü mandalı.

• Yeni uzatılmış stabilizatör ile gelen Gen 2 MCK, kullanıcıların katlanmış ve
kilitli pozisyonda ateşlemelerine olanak sağlamaktadır. Yeni stabilizatör
aynı zamanda Gen 1 MCK'lar ile de kullanılabilmektedir.

• Arka menteşe 15 derecelik bir ek uzatma sağlayarak, tabancanın
yerleştirilmesini ve çıkarılmasını kolaylaştırmaktadır.

• Gen 2 MCK bastırıcı yüksek nişangahlar ile uyumludur.
• Tabanca sürgüsünün arka kısmı ile daha fazla yüzey teması yapan yeni

sürgü kolu.

• Gelişmiş stabilite, dayanıklılık ve hassasiyet için alüminyum üst Pikatini
rayı içerir.

• Özellikle en yeni jenerasyon MCK'larımız için üretilen CAA USA boş
kovan toplama aparatına uygundur (ayrıca satılmaktadır).

• Şarjör çıkarma mandalı ve şarjör çıkarma aparatı ile birlikte çalışan
gelişmiş bir yedek şarjör tutucusu içerir.

• Gen 2 MCK bastırıcı dostudur ve 1,38'' çapa kadar olan bastırıcılar ile
uyumludur.

Ocak 2020'de piyasaya çıkan Gen 2 MCK, şu özellikleri sunarak dönüşüm kitlerinin tüm kısıtlamalarını ortadan kaldırdı:
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2021
CAA USA, tabanca dönüştürme kiti dünyasında akım belirleyici olmaktan onur duymaktadır. Olabileceğimizin en iyisi olmaya 
çalışıyoruz. Sadık müşterilerimizi dinlemek bizi daha iyi bir yere getirdi ve 2021'de gelişmeye devam edeceğiz. Her iki ayda bir 
yeni bir model çıkarma hedefimize kendimizi adadık.

2021'de ümit edilen bazı heyecan verici dönüşüm kitleri Glock 29/30, Sig X Serisi, M&P Shield, CZ P-07/P-09/P-10 serisi, HK VP9 
ve Taurus ve Canik gibi diğer birçok popüler tabancalardır.

Glock 29/30 için MCK, Glock model 30S, SF modelleri ve standart Gen 3 ve Gen 4 modelleriyle uyumlu olacaktır. Bu dönüşüm 
kitinin 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. İnanılmaz talep nedeniyle, Sig P320 X Serisi modelleri için MCK'yi 
piyasaya sürmeye can atıyoruz. Bu dönüştürme kiti, Sig Sauer X5, X Compact, X Full ve X Carry modelleriyle uyumlu olacaktır. 

Gen 2 konfigürasyonumuzla gelen X serisi uyumlu MCK'nin 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Smith & 
Wesson Shield, günlük taşınan tabancalar için en popüler seçeneklerden biridir. İnce tasarımı ve küçük hacmi nedeniyle, 
tarihimizdeki en ince MCK'yi üretmek için bu fikri Ar-Ge stratejimizde tuttuk. Shield için uzun zamandır beklenen dönüşüm kiti, 
Ocak 2021'in sonunda satışa sunulacak.

2021'in ikinci çeyreği, Heckler & Koch ve CZ hayranları için en heyecan verici zaman olacak. CAA USA, HK VP9/VP40 modelleri 
ve CZ P-07/P-09/P-10 serisi tabancalar için dönüştürme kitimizin piyasaya sürüldüğünü duyuruyor.
2021'in ilerleyen zamanlarında, üçüncü çeyrek boyunca, başka bir harika tek yığın tabanca olan Sig P365'i ele almayı 
planlıyoruz. Yeni ünitelerimizin çoğu gibi, P365 uyumlu dönüştürme kiti de tanıdığınız ve sevdiğiniz Gen 2 konfigürasyonumuzu 
içerecek. Taurus hayranları için, Taurus G2C ve G3C serisi tabancalar için bir MCK geliştirmekten heyecan duyuyoruz. Taurus 
MCK, 2021'in üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

Sadık bir takipçi kitlesi ile çok talep edilen bir diğer tabanca da Canik TP9 Serisidir. Yılın tabancası ödülünü kazanırken 
popülaritesi artan Canik MCK, CAA USA'nın 2021'i güçlü bitirmenin yoludur. Canik, bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya 
çıkacak, güvenilir Gen 2 platformumuzda olacak.

MADE IN USA

GLOCK 29/30
Glock 29/30 için MCK (Mikro Dönüşüm Kiti) Gen 2 platformumuzda yer alacak, 
alüminyum üst Pikatini rayı, katlanmış ve kilitli haldeyken ateşlemenize izin veren 
bir Gen 2 stabilizörü içerecek ve tabancayı aparatın içindeyken kurmaya olanak 
sağlayacaktır. 29/29SF/30/30S/30SF modelleri Gen 3 & 4'e uyumlu olacaktır.

SIG SAUER X SERIES
P320 X Serisi için MCK, Sig'in son derece popüler ve yenilikçi modüler çerçeve 
ve tetik kontrol sistemleri ile uyumluluk sağlamaktadır. Bu kit taktik ekipleri için 
mükemmel bir seçim olacaktır ve X Full, X5, X Carry ve X Compact modelleri ile 
çalışacaktır.

// YENİ ÇIKANLAR
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2021
CZ P-07/P-09/P-10
CZ, P serisi tabancaları yarattığında alışılmışın dışına çıktı. Bu, CZ'nin iğne 
vurmalı polimer tabancalara girmesi için bir ilkti ve hayal kırıklığına uğratmadı. 
P-07, P-09 ve P-10 için MCK, isabet hassasiyetinde gerçek potansiyeli ortaya 
çıkarmaya yardımcı olacaktır. Gen 2 konfigürasyonunda gelen CZ P-10 
dönüştürme kiti, bastırıcı dostu olacak ve yedek şarjör için bir şarjör düğmesi, 
yakalama/bırakma özelliğine sahip olacak.

SMITH & WESSON M&P SHIELD 
M&P Shield için MCK, şimdiye kadar yaptığımız en ince dönüştürme kiti 
olarak CAA'da yeni bir rekor kırdı. Günlük taşınan tabancalarınız için bir 
MCK'ye sahip olmaktan heyecan duyuyoruz. MCK Shield, bir alüminyum üst 
Pikatini rayı, bir Gen 2 Stabilizörü ve bir şarjör düğmesi yakalama/bırakma 
özelliğine sahip olacaktır.

TAURUS
Taurus için MCK, G2 ve G3 serisi tabancaların sahip olduğu itibardan dolayı 
heyecan duyduğumuz bir üründür. Taurus uyumlu MCK, Gen 2 
platformumuzun temel özellikleriyle ortaya çıkacak.

MADE IN USA

HECKLER & KOCH VP9/VP40
Heckler & Koch'un VP9 ve VP40 modelleri piyasaya sürüldükten sonra 
inanılmaz derecede popüler oldu ve olmaya da devam ediyor. Eşsiz tasarıma 
sahip VP9, ergonomisi ve güvenilirliği ile öne çıkıyor. VP9 için MCK, atış 
alanında kalite veya güvenilirlik açısından farklı olmayacaktır.

SIG SAUER P365
ABD genelinde taşınan popüler tabancalar için bir MCK üretme çabalarımızı 
sürdürürken, Sig P365 serisi tabancalar için bir dönüştürme kiti yayınlamaktan 
heyecan duyuyoruz. 2021'in 3. çeyreğinde piyasaya çıkacak olan Sig P365 için 
MCK, CAA USA'dan beklediğiniz kalite, dayanıklılık ve isabet hassasiyeti ile 
standart olarak gelecek.

CANIK
Canik dönüşüm kiti, hayranlarımızdan çok talep edilen bir model oldu. Canik 
TP9 serisi tabancalar, sektöre girişinden bu yana kalite ve hizmette 
beklentilerin ancak ötesine geçmiştir. 2021 yılının sonlarına doğru Canik için 
MCK, Gen 2 konfigürasyonunun tüm avantajlarını içerecek.

// YENİ ÇIKANLAR
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// MCK TAC //  2021 MADE IN USA

MCK TAC, gizlenme ve manevra kabiliyeti anlamında doğdu. TAC, tek noktalı 
bungee tarzı askı ve Quick Detach kayış askısı özelliğine sahiptir. VIP Koruması 
düşünülerek yapılmıştır ve bugüne kadar oluşturduğumuz en kompakt Mikro 
Dönüştürme Kitidir. TAC arka muhafazası, MCK'nin tüm modellerine uyacaktır ve 
iki adet 9 mm'lik mermi veya kulak tıkacı / pil / vb. koyabileceğiniz küçük bir 
bölmeye sahiptir. Bu arka muhafaza, döner bir hareketle açılır ve MCK’dan 
sökülmesine gerek yoktur (Bu seçenek mevcuttur). Basit bir pime basarak arka 
muhafazayı çıkararak, stabilizatörlerimizden veya dipçiklerimizden herhangi 
birini takabilir ve tekrar standart bir MCK'ye dönüştürebilirsiniz.

TAC neyi temsil eder?

TAKTİKSEL: Az yer kaplayan TAC, gizlenmeden hızla dağıtılabilen güçlü bir 
kuvvet ekolayzırdır, bu da onu içgüdüsel atış için ideal hale getirir ve yakın 
mesafelerde manipüle etmeyi kolaylaştırır.

HASSAS (ACCURATE): MCK TAC, destek kolunuz kilitliyken MP9 tarzı çekime 
benzer şekilde tabancanız için daha kararlı bir platform sağlayarak tabanca 
isabet hassasiyetini daha uzun menzilde genişletir. Ek olarak, yukarı kaldırılan 
nişangahların daha uzun görüş yarıçapı veya bir kırmızı nokta optiğinin 
hassasiyeti, atıcıya daha da uzun menzil yeteneği sağlar.

GİZLİLİK (CONCEALMENT): MCK TAC yalnızca yaklaşık 15 inç uzunluğundadır 
ve aracınızda saklamayı, üzerinize gizlemeyi, kasada saklamayı veya evin her 
yerine yerleştirmeyi çok daha kolay hale getirir. Bölgenizdeki gizleme 
regülasyonları için yasalarınızı kontrol edin.
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SKU: MCKTAC MSRP: $249.99

YENİ ÜRÜN



Biliyor Muydunuz?

Photo by Jason Thompson on Unsplash

Büyük Kanyon'daki en tehlikeli hayvan kaya 
sincabıdır. Kanyonda gila canavarları ve kanada 
koyunları bulunsa da, ziyaretçiler sıklıkla sincaplar 
tarafından ısırılır.



GLOCK
MCK

17 18

Avusturyalı bir mühendis olan Gaston Glock, 1963'te
Glock'u kurdu.

1980'lerin başında, Avusturya ordusunun ihtiyaçlarını 
karşılamak için yarı otomatik Glock hizmet tabancası 
doğdu. Glock, bir polimer çerçeveye ve tabanca pazarında 
devrim yaratan gelişmiş SAFE ACTION ® Sistemine 
sahiptir. 1980'lerin ortalarında Glock Tabancaları, ABD 
Pazarına tanıtıldı. Yenilikleri, dayanıklılıkları ve 
güvenilirlikleri hem ABD kolluk kuvvetlerinin hem de ticari 
pazarların dikkatini hemen çekti.

Günümüze hızlı ilerleyen Glock, şu anda dünya çapında 
siviller, kolluk kuvvetleri ve askeri kuruluşlar tarafından 
kullanılan 5. nesil hizmet tabancalarındandır.



// GEN 1 GLOCK 17/19

SKU: MCK | MSRP: $249.00

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCKUSA | MSRP: $418.95

MADE IN USA

19 20

Açıklama:

İlk nesil MCK'miz (Mikro Dönüştürme Kiti), Glock modelleri 17, 19, 22, 23, 19x, 31, 32 ve Gen 3, 4 ve 
5'teki G45 ile uyumludur. 

Avusturyalı Glock GmbH tarafından 1988 yılında piyasaya sürülen Glock 19, tam boyutlu Glock 17'nin 
kompakt versiyonudur. Birçok askeri ve kolluk kuvveti tarafından sevilen ve saygı duyulan Glock 19, 
1990'ların başında İsveç Ordusu tarafından kabul edildi. ABD ordusunda, Glock 19, bizim Amerika 
Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri SEAL'lerinin standart silahı için Sig P226'nın yerini aldı.



YENİ// GEN 2 GLOCK 17/19

Açıklama:

Gen 2 MCK (Mikro Dönüştürme Kiti), Gen 1 MCK ile aynı Glock modelleri ve nesilleri ile uyumludur. 
17, 19, 22, 23, 19x, 31, 32 ve G45'in tümü uyumludur, ancak Gen 2'nin bastırıcı dostu olmasını 
sağlayan özellikleriyle, aynı zamanda bastırıcı yükseklik nişangahlı tabancaların da yalnızca Gen 2 
MCK ile uyumlu olmasını sağlar.

Glock 19x, Glock'tan bizim FDE/Tan MCK veya MCK GEN2’miz ile iyi eşleşen çok ilginç bir öneridir. 
Ayırt edici Flat Dark Earth rengiyle kolayca tanınan 19x, Glock için bir "çapraz" modeldir, yani bir 
Glock 19'un sürgüsünü bir Glock 17'nin çerçevesi ve kapasitesiyle birleştirir. Glock'un Ordu'nun 
Modüler Tabanca Sistemi programına sunduğu önerinin ticari versiyonudur.

SKU: MCKGEN2 | MSRP: $299.00

MADE IN USA

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCKGEN2WTP | MSRP: $448.95
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ATIŞ İPUCU #1 – DURMA POZİSYONU

Durma pozisyonunda ateş ederken, nişangahı (Kırmızı Nokta veya Demir 
Nişangah) daima göz seviyenize getirin. Başınızı nişangahlara indirmeyin. Dipçik 
omzunuzda yüksekte olmalı ve doğal hissedilmeli ve gergin olmamalıdır. Başınız/
boynunuz düz olmalı ve sağ tarafa eğilmemelidir (sağ elini kullananlar için).
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// GEN 1 GLOCK 20/21

SKU: MCK21 | MSRP: $249.00

MADE IN USA

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCK21W | MSRP: $249.00

25 26

Açıklama:

Glock 20/21 modelleri için Mikro Dönüştürme Kiti, 2019'un başlarında piyasaya sürüldü. Glock'un 
3. ve 4. nesillerindeki 20 ve 21 Glock modelleri ile uyumlu olan MCK21, birçok hevesli doğa insanı
ve avcı için çok önemliydi.

Glock için uzun süredir devam eden bir model olan Glock 21, ilk olarak 1990'da piyasaya 
sürülen .45acp'ye yerleştirilmiş tam boyutlu bir tabancadır. Birçoğu Glock 21'i, .45acp kovanının 
neslinin tükenmesini önleyen model olarak adlandırır. Glock 21 yapılmadan önce, .45acp mermisi 
çoğunlukla 1911 platformu için tasarlanmıştı ve henüz modern bir iğne vurmalı tabancaya dahil 
edilmemişti.



// GEN 2 GLOCK 20/21      YENİ

SKU: MCK21GEN2 | MSRP: $309.00

MADE IN USA

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCK21GEN2R | MSRP: $309.00  | INCLUDES SPARE MAGAZINE HOLDER

27 28

Açıklama:

Glock 21 için MCK'nin 2. nesli, ilk neslimizle aynı uyumluluğu sağlar ancak ünite içindeki tabancaya 
bir bastırıcı takılmasına izin verir. 2. Nesil'in 1. Nesil'e göre tüm avantajlarına sahip olan MCK21GEN2, 
ciddi büyük Glock hayranları için bir zorunluluktur.

Glock model 21 aynı zamanda "SF" veya kısa çerçeveli model olarak da mevcuttur. Glock 21SF, bazı 
daha nadir modellerde bulunan 1913 tarzı ray yerine, Glock'un tüm polimer çerçeveli tabancalarında 
bulunan klasik "Evrensel Ray" özelliğine sahipse, Mikro Dönüşüm Kitlerimizle uyumludur. SF dizaynı 
tabancı yuvasının toplam çapını azaltarak özellikle küçük elleri olan kişilere daha kolay kontrol 
imkanı sunar.
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// GEN 2 GLOCK 26/27      YENİ

SKU: MCK26/27GEN2 | MSRP: $299.00

MADE IN USA

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCK26/27GEN2O | MSRP: $299.00

31 32

Açıklama:

Glock, 1990'ların ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Glock 26 ve 27 modellerini ilk kez 
tanıttığında, alt kompakt tabanca pazarı için oyunu değiştirdi. Arzu edilen 9mm ve .40 S&W 
kalibrelerinde saygın bir kapasiteyi koruyan ünlü Glock platformunu küçültmek gizli şekilde taşıma 
ve kolluk kuvvetlerinin yedek silahları için yeni bir paradigma yarattı. NRA'nın Amerikan Rifleman 
dergisi, Glock 26'yı yılın en çok satan tabancalarından biri olarak adlandırdı.

MCK26/27GEN2, büyüyen MCK Ailemizin en yeni üyelerinden biridir. İlk defa, ateşli silahı sabitlemek 
için alt raya veya çerçeve kilidine ihtiyaç duymayan bir MCK geliştirdik. Glock 26/27 için MCK Gen 
2'miz, gizli şekilde taşımanızı geliştirmek için mükemmel bir aksesuardır ve endüstri standardı 
MCKGEN2 platformunun tüm yükseltmelerini içerir. Glock nesil 2, 3, 4 ve 5'e uyumludur.



// GEN 2 GLOCK 34/35/41     YENİ

SKU: MCK34/41GEN2 | MSRP: $324.00

MADE IN USA

YEDEK ŞARJÖR TUTUCU DAHİLDİR

33 34

Açıklama:

Müsabaka atıcıları, Glock 34/35/41'in, çeşitli atıcılık spor organizasyonlarında ve disiplinlerinde en

popüler platformlardan bazıları olduğunu bilirler. Ek olarak, bu modeller aynı zamanda ev savunması 
ve kolluk kuvvetleri taktik birimleri için popüler seçeneklerdir ve bu da onları MCKGEN2 ailesi için 
mükemmel bir uyum haline getirir.

MCK Glock 34/35/41, en yeni Gen 2 platformumuzda sunulur ve hem 9mm/.40 S&W hem de .45

ACP'yi barındıracak iki tabanca kapısıyla standart olarak gelir. Yeni MCK Glock 34/35/41 Gen 2, 
alüminyum üst Pikatini rayı, Gen 2 Stabilizatörü dahil olmak üzere en yeni MCKGEN2 
özelliklerinin tümüne sahiptir ve bir şarjör yakalama ve şarjör serbest bırakma düğmesi ile

çalışan şarjör deposu içerir. Şarjör saklama bölmesi için özel bir şarjör adaptörü üniteyle birlikte

gelir ve .45 ACP şarjör uyumluluğuna olanak sağlar. MCK Glock 34/35/41, bastırıcı dostudur,

1,38” çapa kadar bastırıcıları barındırır ve geniş aksesuar yelpazemizde ayrı olarak satılan pirinç 
bir tutucu ile çalışır.



Photo by Ryan Thorpe on Unsplash

Biliyor Muydunuz?
Hoover Barajı'nı inşa etmek için kullanılan beton 
miktarı, San Francisco'dan New York City'e bir yol 
döşemek için yeterlidir. Bu beton tüm Connecticut 
eyaletini 10 fit su ile kaplayabilen ABD'deki en büyük 
insan yapımı göl olan Mead Gölü'nün sularını tutar.



// GEN 2 GLOCK 43/48     YENİ

SKU: MCK43/48GEN2 | MSRP: $299.00

MADE IN USA

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCK43/48GEN2P | MSRP: $299.00
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Açıklama:

Glock'un en yaratıcı hareketlerinden biri şüphesiz ki tek yığın, yarı otomatik tabanca pazarına 
girmesidir. Glock 43, 43x ve 48, günlük taşıyıcılar için en çok satan modeller ve kolluk kuvvetleri için 
yedek silahlar haline gelmiştir.

MCK43/48GEN2 CAA USA'nın ilk tek yığınlı tabanca Mikro Dönüşüm Kitidir (MCK)! Glock 26/27 
MCK'sı ile aynı kilit teknolojisini içeren MCK43/48GEN2, Gen 2 MCK platformumuzdaki sevdiğiniz 
tüm özellikleri içerir ve yeni ince dizayn, Glock 43/43X/48 modelleriniz için yepyeni bir görünüm 
sağlar. MCK Glock 43/48 Gen 2 CAA USA'dan beklediğiniz kalite ve detay özellikleri sağlarken, 
başarısını artırmaya devam edecektir.



YENİ// P80

SKU: MCKP80 | MSRP: $285.00

MADE IN USA

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCKP80TU | MSRP: $285.00
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Açıklama:

MCKP80 CAA USA'nın endüstri standardına sahip dönüşüm kiti ve Polymer 80'in "DIY" tabanca 
oluşturma kitlerinin öncüsü olma konusundaki avantajları birleştirmektedir. MCKP80, kendi 
üretiminize uygun bir Mikro Dönüşüm Kiti sunarak eğlencenizi artırmaktadır.

Polymer80 için MCKP80 dönüşüm kiti, V1/V2 Glock Model 17/19/22/23/31/32 kitleri ile benzerdir. 
Gen 2 stabilizör, şarjör takma/çıkarma aparatı ve bastırıcı uyumluluğu gibi MCKGEN2 yükseltmesi ile 
gelen birçok özelliği sağlamak için, MCKP80 kiti, Glock OEM ve P80 sürgülerine uyumluluk için iki 
adet şarjör tutucu ile birlikte gelmektedir.



ATIŞ İPUCU #2 – TETİK ÇEKME

Tetiği çekerken/sıkarken, deşarj olduktan sonra, yani arkaya/geriye doğru çekilse bile 
parmağınızı daima tetikte tutmayı unutmayın. Tetiği bıraktığınızda, tetik sıfırlama "klik" 
sesini duymalısınız. Bu, tetik çekmenizi kontrol etmenize yardımcı olacak ve 
silahınızda bir arıza olup olmadığı konusunda sizi bilgilendirecektir. Sıfırlama “klik” 
sesini duymuyorsanız (doğru tetik çekmesi yaparken) bir arızanız var demektir. Çoğu 
atıcı tetiğe "vurur"/"sarsar" ve işaret (ateş) parmağını hemen bırakarak namlunun 
hareket etmesine neden olur ve isabeti olumsuz etkiler.
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TAN/FDE

SİYAH

TUNGSTEN GRİ

BEYAZ

OD YEŞİL

TURUNCU

PEMBE

KIRMIZI

MAVİ

ŞEFFAF

P40 YEŞİL

P40 GÜMÜŞ

HAYALET CAMO

DAMASCUS

WE THE PEOPLE

USA

// RENK SEÇENEKLERİ MADE IN USA
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SPRINGFIELD ARMORY
MCK

Springfield Armory, 1777'de George Washington'un 
emriyle kuruldu. 1794'te ABD için tüfekler üretmeye 
başladılar ve sonraki 150 yıl boyunca her büyük 
çatışmada Amerikan ordusuna küçük silahlar tedarik 
etmişlerdir.

Springfield Armory, 1968'de ABD Hükümeti tarafından 
kapatıldı. 1974'te Springfield Armory, bağımsız bir alıcı 
tarafından geri getirildi ve günümüze kadar küçük 
silahlar ve pazar yenilikleri yapmaya devam etti.
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YENİ// SPRINGFIELD ARMORY 9

SKU: MCKSA9 | MSRP: $324.00

MADE IN USA

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCKSA9BL | MSRP: $324.00
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Açıklama:

MCKSA9, XD, XD MOD2, XDM ve XDM Elite model serilerinde 3,8”, 4”, 4,5” ve 5” namlu 
uzunluklarına uyar. 4 farklı namlu uzunluğu için ilk kez bir dönüştürme kiti yaptık.

Standart XD, 2001 yılında piyasaya sürüldü ve ergonomisi, kalitesi ve kullanım kolaylığı ile kısa 
sürede ün kazandı. Springfield, XD MOD2 ve XDM serisinin tanıtımını takip ederek XD serisinin 
popülaritesinden yararlandı. XDM serisi, kibrit dereceli bir namlu, daha agresif bir tutuş dokusu, fiber 
optik nişangahlar ve yükseltilmiş bir tetik sistemi içeren özellikler düşünülerek yarışmacı atıcılar için 
tasarlandı. XDM Elite, gelişmiş ergonomi, çok yönlü kontroller, genişletilmiş bir şarjör kuyusu ve 
artırılmış şarjör kapasitesi gibi gelişmiş taktik özellikler ekleyerek XDM'nin özelliklerini bir adım daha 
ileriye taşıdı.



// SPRINGFIELD ARMORY 45     YENİ MADE IN USA

SKU: MCKSA45 | MSRP: $324.00

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCKSA45FDE | MSRP: $324.00
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Açıklama:

MCKSA45, XD, XD MOD2 ve XDM model serilerinde 3,8”, 4”, 4,5” ve 5” namlu uzunluklarına uyar. 
Şarjör düğmesi yakalama/bırakma ile çalışan yedek bir şarjör tutucuya sahip Springfield Armory için 
MCK, şimdiye kadar yarattığımız en uyumlu dönüştürme kitlerinden biri olmakla birlikte Gen 2 
platformumuzun özelliklerine sahiptir. Springfield Armory XD-45 Compact, kavrama güvenliği, kurma 
göstergesi, çok yönlü şarjör serbest bırakma ve Ultra Güvenlik Güvencesi tetik sistemi ile XD serisini 
doğrular. 45'lik XD serisi, geniş model yelpazesi, namlu uzunlukları ve kapasite seçenekleri ile çok 
çeşitli taşıma seçeneklerine olanak sağlar ve tek yığın 1911 ile karşılaştırıldığında son derece iyi çekim 
yapar.
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SMITH & WESSON
MCK
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Smith & Wesson, 1852'de Horace Smith ve D.B. 
Wesson arasındaki bir ortaklıkla kuruldu.

İlk Yarı Otomatik tabancalarını piyasaya sürdükleri 1913 
yılına kadar revolver geliştirmeye ve pazarlamaya 
devam ettiler. İnovasyon, M&P serisinin ilk kez 2005 
yılında piyasaya sürülmesiyle günümüze kadar devam 
etti. 2018'de Smith & Wesson, M&P 2.0'ı piyasaya sürdü. 
Orijinalin bu yükseltilmiş versiyonu daha iyi bir tetik 
sistemi, namlu ve dokulu tutuşa sahiptir.



// GEN 1 SMITH & WESSON

Açıklama:
MCKMPGEN1, birinci nesil M&P 3.6” kompakt ve 4.25” tam boy ile uyumlu olabilmesi için 2019'da piyasaya sürüldü. M&P, Smith & 
Wesson Sigma ve Smith & Wesson SW99 tasarımı arasındaki melez bir evrimdir.

SKU: MCKMPGEN1 | MSRP: $249.00

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCKMPGEN1W | MSRP: $249.00

// 2.0 SMITH & WESSON
SKU: MCKSWMP | MSRP: $249.00

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCKSWMPFDE | MSRP: $249.00
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Açıklama:
Birinci nesil M&P'ler için bir Mikro Dönüştürme Kiti yayınladıktan kısa bir süre sonra, 2.0 M&P MCK kullanılabilir hale geldi. 
MCKSWMP, M&P 2.0 kompakt 3,6”, kompakt 4” ve tam boyutlu 4,25” modelleri içindir. M&P 2.0, 2017'de piyasaya sürüldü ve 
tabancanın tutuşunda geliştirilmiş bir tetiğe ve daha agresif bir dokuya sahipti. M&P serisinin tetiğe basmadan sahadan 
sıyrılabilme yeteneği, Smith & Wesson'un kendilerini Glock'tan ayırmaya çalışmasının bir yoluydu.



YENİ// SMITH & WESSON SD9 VE

SKU: MCKSWSD9 | MSRP: $289.00

MADE IN USA
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Açıklama:

SD9 VE, 2012'de piyasaya sürüldü ve SD ve Sigma serisi tasarımlarının doğrudan bir evrimidir. Bu 
tabanca, yalnızca uygun fiyatlı olduğu için hızla popüler hale gelmedi, aynı zamanda nişancıya, 
özellikle gizli şekilde silah taşıyanlar için Smith & Wesson'ın Kendini Savunma Tetikleyicisine sahip iyi 
bir hizmet tabancası olarak ödüllendirildi. MCK SD9 dönüştürme kitinde bir alüminyum ray, Gen 2 
Stabilizör ve ekstra şarjör tutucu için bir şarjör düğmesi bulunur.



Photo by May on Unsplash

Biliyor Muydunuz?
Thomas Jefferson'ın yüzü başlangıçta George 
Washington'un diğer tarafında başladı, ancak kaya, 
heykel yapmayı zorlaştıran kuvarsla doluydu. Proje 
1927'de başladı ve 1941'de tamamlandı.



SIG SAUER
MCK
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Sig Sauer, 1853'te bir vagon fabrikası olarak başladı. 
1864'te İsviçre Savunma Bakanlığı için değerlendirilmek 
üzere bir tüfek işine giriştiler ve geliştirdiler. 20. yüzyıl 
boyunca gelişmeye ve genişlemeye devam ettiler ve 
sonunda 1985'te SIGARMS olarak ABD pazarına girdiler. 

1 Ekim 2007'de isimlerini Sig Sauer olarak değiştirdiler. 
Bugün Sig Sauer, Almanya'da J.P. Sauer & Sohn ve 
Blaser, GmbH'yi içeren bir grup ateşli silah şirketinin en 
büyük üyesidir.



// SIG SAUER P320

SKU: MCKSIG | MSRP: $249.00

MADE IN USA

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
SKU: MCKSIGG | MSRP: $249.00
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Açıklama:

MCKSIG, MCK serisini bugün piyasadaki en popüler tabancalardan birini barındıracak şekilde 
genişletti. MCKSIG, tam boyutlu, kompakt ve başparmak emniyeti olmayan taşıma modellerinde 
standart P320'ye uyumludur. P320, 2017'de ABD Askeri Tabanca sözleşmesini kazanan ve aynı 
zamanda ülke genelinde çeşitli Polis departmanlarında verilen silah haline gelen tamamen Modüler 
bir çerçeve ve kızak sistemidir.



ATIŞ İPUCU #3 – SABIR

Çoğu atıcı ıskalar çünkü çok hızlı ateş ederler ve bir sonraki atışı yapmadan önce 
nişangahlarının hedefe geri dönmesine izin vermezler. Çok hızlı çekim yapmanın 
“havalı” olduğunu düşünmeyin, öyle değil. Hızın, isabet hassasiyetini etkilemesine 
asla izin vermeyin. Merminin sesi hedefi düşürmez, ancak iyi yerleştirilmiş bir 
mermi düşürür. Zamanın %100'ünü vurduğunuz sürece olabildiğince hızlı ateş 
edin. Çekimler arasında fazladan bir ½ saniye fark yaratabilir. Hızınızı kontrol edin 
(yapması kolay değil) ve önemli bir gelişim fark edeceksiniz.
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2021
SKU: MCKTG/MCKTG2 MSRP: $29.95

MCK TETİK MUHAFAZA GEN1 & GEN2 GLOCK
MCK Tetik Muhafaza, tabancanın hareket halindeyken tetik alanını kapatarak ekstra güvenlik sağlar. Bu dayanıklı, kolayca 
takılıp çıkarılan tetik koruması, dolu bir MCK'yi bir çantada, valizde, sırt çantasında veya araçta taşımak için harika bir 
aksesuardır ve MCK'nizin ihtiyacınız olduğu anda hazır olması için hızlı serbest bırakma tasarımına sahiptir. MCK Tetik 
Muhafaza'mız, Glock Modelleri için MCKGEN2, Glock Modelleri için MCKGEN1 ve diğer tüm tabanca üreticisi modelleri için 
Universal olarak mevcuttur. Kullanılmadığı zaman, tetik, dönüştürme kitinin yan Pikatini raylarına takılabilir ve tutulabilir.

MSRP:

MCK HARD CASE
MCK Case, tabanca ve aksesuarlarınız için sert kapaklı 
bir saklama ve seyahat çantasıdır. Çantamız, değerli 
MCK'nizi ve yanınıza almaya karar verdiğiniz her şeyi 
güvenli bir şekilde korumak için güçlendirilmiş 
polimerden yapılmıştır. MCK çantası, dünyaca ünlü MCK 
logomuza sahiptir ve eklediğiniz aksesuarlarla çantanızı 
MCK'nızın boyutlarına ve şekline göre özel olarak 
yapılandırmanıza olanak tanıyan yumuşak, çıkarılabilir 
bir köpük astar içerir.

SKU: MSRP: $59.95SKU: MCKHC

// COOL SH T
SKU: MCKBIPOD MSRP: $69.95

MADE IN USA
MSRP:SKU:MSRP:SKU: SKU: MCKGB MSRP: $59.95MSRP: $35.00SKU: MCKME

BIPOD
MCK Bipod, daha fazla denge ve isabet hassasiyeti için 
ünitenin ağırlığını taşımak üzere MCK'nizi iki ön ayakla 
donatarak, görüş alanınızda sıfırlamak istediğinizde veya 
menzildeki uzun atışlarda maksimum destek sağlar. 
MCK için özel olarak tasarlanan Bipod, dönüştürme 
kitinin ön şarjör saklama bölmesine güvenli bir şekilde 
oturur. Bir düğmeye basarak iki sağlam bacak açılır ve 
işiniz bittiğinde kolayca cihaza geri yerleştirilebilir.

CAM KIRICI/NAMLI ÖRTÜSÜ
MCK Glass Breaker, kaçış veya giriş için cam kırmanın 
gerekli olduğu acil ve taktik durumlar için mutlaka sahip 
olunması gereken bir MCK aksesuarıdır. Uçak sınıfı 
alüminyumdan yapılmış bu dayanıklı cam kırıcı, MCK'nın 
namlu örtüsüne kolayca takılır ve MCK'nın taktik stili, 
havalı görünümü ve görev uygulama tasarımına tam 
olarak uyar. MCK Glass Breaker, tüm MCK ve MCKGEN2 
modelleriyle çalışır.

GLOCK ŞARJÖR UZATMA
MCK Glock Şarjör Uzatma, stok Glock şarjörünüzün 
taban pedini kolayca değiştirir ve şarjör kapasitenize 5 
adede kadar ek kovan ekler. Dayanıklı polimerden 
üretilen MCK Glock Şarjör Uzatma, hızlı şarjör 
değişiklikleri için standart şarjör düşüşüne dayanacak 
şekilde tasarlanmıştır ve dünyaca ünlü MCK kartal 
logomuzla öne çıkar. MCK Glock Magazine Extension, 
Glock 17, 19, 19x, 22, 23, 26, 27 ve 45, 3-5 Nesiller ile 
çalışır. Şarjör uzatmalar bazı eyaletlere gönderilmez.
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// GELİŞMİŞ YÜKSELTME KİTİ

SKU: MCKOPS MSRP: $30.00

TEK NOKTALI KAYIŞ
Tek Noktalı Kayış, CQB veya dış mekân menzili için idealdir. Kayış, dar alanlarda 
çalışırken kolay hareket sağlar. Kayış, yapısını koruyarak rahat taşıma seçenekleri 
sunar. Tüm vücut ölçülerine uyacak şekilde tamamen ayarlanabilir. Yan serbest bırakma 
tokası, hızlı serbest bırakmaya izin verir ve ellerinizi serbest bırakır. Bungee kablosu, 
gerektiğinde kayışı uzatmanıza olanak sağlar.

SKU: MCKPBSS MSRP: $20.00

BASMA DÜĞMESİ KAYIŞ HALKASI
Basma Düğmesi Kayış Halkası (PBSS), uzun süreli dayanıklılık 
için çelikten yapılmıştır. Kayışlar için hızlı serbest bırakma eki 
sağlar ve bağlama olmadan 1,6 inç'e kadar kayışlara 
uyumludur. PBSS, MCK için tescillidir ve MCK'nin arka 
muhafazasının altına takılır.

SKU: MCKFBUS / MCKRBUS MSRP: $35.00 POLİMER ÖN & ARKA NİŞANGAHLAR
MCK Ön ve Arka Yukarı Çevirmeli Nişangahlar, Pikatini rayının üstüne güvenli 
bir şekilde takılır ve basit ve hızlı bir çekme-açma sistemi kullanır. Düşük 
profilli arpacık, yükseklik için hızlı ayarlı bir merkez direğine sahiptir. Standart 
A2 stilini, çentik görüşlü çift gözetleme açıklığını içerir ve rüzgâr ayarı için 
tıklamayla ayarlanabilir. MCK logosu her iki nişangaha da yerleştirilmiştir.

SKU: MCKFL MSRP: $68.00

BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖN EL LAMBASI
Çok yönlü el feneri, hedefinizi ve çevrenizi aydınlatmak için 500 Lümen parlaklık 
sağlar. El feneri, tablanın altındaki platformun yan tarafındaki tırnaklara basılarak 
çıkarılır ve tescilli bir üründür. El feneri, güç düğmesini atıcının tercih ettiği konuma 
yerleştirmek için döndürülebilir ve standart bir CR 123 pil (dahil) ile çalışır. El fenerinin 
dört benzersiz işlevi vardır, düşük lümen seviyesi, yüksek lümen seviyesi, flaş ve 
zamanlayıcı.

SKU: MCKTHR MSRP: $19.50

POLİMER BAŞ PARMAK DESTEKLERİ
Bir çift başparmak desteği, Pikatini raylarına kolayca takılır. Başparmak destekleri, destek 
elinizin namluya doğru hareket etmesini engeller ve daha dengeli atış için izometrik gerilim 
sağlar. Hem sol hem de sağ el atıcılar için tasarlanmıştır ve Pikatini raylı herhangi bir silaha 
monte edilebilir. MCKTHR, MCK'nin en popüler eklentilerinden biridir.

MADE IN USA
GELİŞTİRME KİTİ
SKU: MCKADK MSRP: $199.00
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SKU: MCK3N1 MSRP: $39.95 SKU: MCKFLA MSRP: $29.95 SKU: MRD MSRP: $130.00

SKU: MCKLR / MCKLG MSRP: $74.95

CRIMSON TRACE MICRO RED DOT
Mikro Red dot nişangah, bir Crimson Trace ortaklığıdır 
ve gece ya da aydınlık bir günde kullanım için kolayca 
değiştirilebilecek 14 farklı aydınlatma ayarı (kırmızı için 
7 ayar & yeşil için 7 ayar) ile birlikte tek bir CR2032 pil 
ile 1,3 yıllık bir pil ömrü sunmaktadır. 4 MOA red dot 
son derece keskindir ve tüm ışık koşullarında nişan 
almaya yardımcı olmak üzere dizayn edilmiştir. MRD 
tam bir kaplamalı cam ile yansımayı azaltır ve net bir 
hedef görüntüsü sunar. Aynı zamanda şok, toz, darbe, 
duman ve geri tepmeye dayanıklıdır..

3IN1 EL FENERİ ADAPTÖRÜ    YENİ 
MCK3N1 ürünümüz MCK El Fenerini taşımak için 
kullanıcıya çok sayıda seçenek sağlayan modüler bir 
adaptördür. MCK3N1 ile MCKFL ürünümüzü 
kemerinizde (OWB) ya da Glock'unuzun evrensel rayına 
oturtarak silahınıza monte şekilde taşıyabilirsiniz ya da 
MCKFL'nizi adaptörden çıkararak hızlı ve kolay bir 
şekilde Mikro Dönüşüm Kitinizin (MCK) ön kısmına 
yerleştirebilirsiniz..

YAN MONTAJ/ADAPTÖR YENİ
Yan Montaj El Feneri/Lazer Adaptörü MCK'nın yan 
Pikatini rayında ek bir montaj yeri sağlayarak, MCK 
kullanıcılarının el feneri ve lazeri eş zamanlı olarak 
kullanabilmelerine olanak sağlar. Atış sırasında lazer ya 
da el fenerinin kolay kullanımı için minimum el 
müdahalesi gerektirmek üzere bir basmalı düğme içerir. 
Kaliteli malzeme lazerinizi korur ve hizasını korur. Bu Yan 
Montaj/Adaptör spesifik olarak MCK El Feneri (MCKFL), 
MCK Kırmızı Lazer (MCKLR) ve MCK Yeşil Lazer (MCKLG) 
ürünlerimiz için dizayn edilmiştir.SKU: MCKFRB MSRP: $199.95

HIZLI TEPKİ ÇANTASI  YENİ
Türünün tek örneği MCK Hızlı Aksiyon Yanıt çantası 
diğer çantalara benzemez ve spesifik olarak MCK için 
üretilmiştir. Bu çift dikişli, dayanıklı naylon çanta üst 
fermuar açıldığında MCK'nızı havaya kaldıran bir beşik 
mekanizması içerir. Hızlı reaksiyon için kullanıcı üst 
fermuarı açmadan, MCK'yı arka ağızdan da çıkarabilir. 
Çanta yedek şarjörler, mühimmat ve diğer aksesuarlar 
için büyük bir hacme sahiptir.

KIRMIZI & YEŞİL         YENİ
LAZER 
Kırmızı/Yeşil Lazerler kullanıcıya nişangahı 
kullanmadan doğru bir şekilde nişan alma olanağı tanır. 
Lazerler 123 pil ile çalışır (dahil) ve MCK'daki el feneri 
yuvasına sıkıcı oturur. Lazer kullanarak kalça 
seviyesinden ya da hareket halinde iken ateş 
edebilirsiniz.

// MORE COOL SH T

SKU: MCKBAYONET4” MSRP: $54.95

ALÜMİNYUM SÜNGÜ   YENİ 
MCKBAYONET uçak sınıfı alüminyumdan yapılmış 
"Thorn" stili bir eklentidir. Siyah anodize uç ile birlikte 
4" uzunluğunda mevcuttur. Tüm MCK'lara hızlı ve kolay 
bir yükseltme için MCK'nızda yer alan el feneri yuvasına 
bağlanmaktadır.

SKU: MCKSB MSRP: $49.95 SKU: MCKSBL MSRP: $49.95

GEN 2 STABİLİZÖR
Geleneksel plastiğe göre daha hafif ve daha dayanıklı 
olan yüksek-etkili polimer ve TPE plastikten 
yapılmıştır. MCK Gen 2 katlanmış ve kilitlenmiş 
pozisyonda ateşlenebilir. Gen 1 & Gen 2 MCK'lar ile 
uyumludur ve Velcro kayış ile kolunuza sabitlenebilir. 
Patent sahibi SB Tactical tarafından CAA USA'ya özel 
olarak lisanslanmıştır ve MCK bu dipçiği kullanabilen 
tek tabanca dönüşüm kitidir. NFA dışı bir üründür.

SKU: MCKSBLGEN2 MSRP: $64.95

NFA DİPÇİK
NFA dipçik bir tüfek dipçiğine benzemektedir. MCK'yı 
ateşlerken sabit bir platform sağlar. NFA Dipçik omza 
yerleştirilerek artmış bir stabilite ve keskinlik 
sağlamaktadır. Kite yerleştirilen tabancada ATF Tax 
damgası gerektirmektedir.

SKU: MCKSTK MSRP: $49.95

UZUN STABİLİZÖR
Uzun Stabilizör Dipçik stabilitenizi ve atış keskinliğinizi 
artıran stabil bir platform sağlamaktadır ve kolunuza 
sabitlenmesi amacıyla Velcro kayış ile birlikte dizayn 
edilmiştir. NFA dışı bir üründür. Patent sahibi SB 
Tactical tarafından CAA USA'ya özel olarak 
lisanslanmıştır ve MCK bu dipçiği kullanabilen tek 
tabanca dönüşüm kitidir. Tüm Gen 1 MCK'lar ile 
standart olarak gelmektedir.

SKU: MCKGEN2STK MSRP: $49.95

KISA STABİLİZÖR
Kısa Stabilizör Desteği velcro kayış ile birlikte 
kolunuza bağlanarak güvenlik sağlamak için dizayn 
edilmiştir. Yakın mesafelerde kolay kullanıma izin verir 
ve bir NFA dışı araçtır. MCKSB daha kompakt taşıma 
için katlanabilir. Patent sahibi SB Tactical tarafından 
CAA USA'ya özel olarak lisanslanmıştır ve MCK bu 
dipçiği kullanabilen tek tabanca dönüşüm kitidir.

SKU: MCKTPR MSRP: $69.95

MADE IN USA

ALÜMİNYUM PİKATİNİ RAYI   YENİ
Alüminyum Pikatini Rayı MCK Gen 2 ile birlikte standart 
olarak gelmektedir. Yenilenmiş Pikatini rayı stabilite, 
dayanıklılık ve keskinliği artırmaktadır. 12-inçlik askeri 
özellikteki ray yedek nişangah ve optikleri taşıyabilir. 
Montajı oldukça basittir ve satış sonrası ek ürün olarak 
ya da MCK ile birlikte satın alınabilir. Alüminyum ray 
kompanse bir tabancanın MCK içinde kullanılmasına 
olanak sağlamaktadır. 82

GEN 2 NFA DİPÇİK YENİ
MCKGEN2 Dipçik, yalnızca MCKGEN2 platformumuza 
özel NFA tüfek dipçiği seçeneğidir. Bu NFA dipçik 
MCKGEN2 modellerini ateşlerken omza dayanması 
üzere tasarlanmıştır ve stabilite ve keskinliği artırırken 
aynı zamanda optimum konfor ve ergonomi 
sağlamaktadır. MCKGEN2 Dipçik bir NFA ürünüdür ve 
kite yerleştirilen tabancada ATF Tax damgası 
gerektirmektedir.



SKU: MCK-THG MSRP: $19.95

ALIŞTIRMA TABANCASI
Alıştırma Tabancası polimerden yapılmıştır ve Glock 19 
şeklindedir. Alıştırma Tabancası mağazalarda sergileme 
ya da tabancanın güvenli şekilde yerleştirme/çıkarma 
pratiği yapılması amacıyla MCK kiti içine yerleştirilebilir. 
Aynı zamanda tabanca güvenliği eğitimleri için güzel bir 
araçtır. Siyah ve Beyaz renklerde mevcuttur.

SKU: DST MSRP: $19.95

GÖSTERİM STANDI
Gösterim Standı, dayanıklı plastik malzemeden 
yapılmıştır. MCK'yi bir mağaza tezgahında 
sunmanın hızlı ve sorunsuz bir yolunu sağlar. 
Gösterim standı ayrıca CAA Eğitim Tabancasını da 
barındırabilir.

SKU: MCKGCH MSRP: $44.95

UNIVERSAL GLOCK KILIFI
Universal Glock Kılıfı, 12 derecelik bir açıyla kemer klipsi içeren bir IWB kılıfıdır. Glock tabancalarıyla aynı malzemeden 
yapılmıştır. Tüm Glock nesilleriyle uyumludur (17, 19, 19x, 22, 23, 25, 31, 32, 34, 35 ve 45). Hareketli parçası olmayan, 
pozitif pasif tutma teknolojisi ve dahili silah temasını koruyan üç dahili yaprak yaylı. Siyah, OD Yeşil, FDE, Tungsten ve 
Beyaz renklerde mevcuttur.

SKU: BHM MSRP: $49.95

MCK KEMER KILIFI
Kemer Kılıfı, Mikro Dönüşüm Kitini (MCK) taşımak için 
özel olarak tasarlanmıştır. Tüm kayış boyutlarına uyacak 
şekilde üretilmiştir ve hızlı bir şekilde yerine kilitlenir. Kılıf, 
hızlı ve kolay bir şekilde silah çekmeye olanak sağlamak 
için açılıdır.

İçindekiler: Pikatini ray eki, Kemer Askısı ve Alyan 
anahtarı. Sadece sağ el için.

SKU: MAG_9mm MSRP: $19.99

UZATILMIŞ ŞARJÖR
Glock 9mm ve Glock 40 tabancalar için Glock 
uzatılmış şarjörü 33 mermi kapasitesine sahiptir. 
Glock .45 Otomatik tabancalar için Glock genişletilmiş 
şarjörü 26 mermi kapasitesine sahiptir. Şarjör, 
tamamen siyah bir polimer yapıya sahiptir ve Glock 
tabancalar (Gen 3 veya üstü) ve Glock uyumlu 
karabinalar ve AR Platformları ile çalışır.

// MORE COOL SH T
SKU: Glock-Drum MSRP: $69.95 GLOCK DRUM ŞARJÖR

Drum Şarjör, Glock tabancalar (Gen 3,4,5) için dört kalibrede 
(9 mm/50 mermi, .40/50 mermi, 10 mm/40 mermi ve .45/40 
mermi) mevcuttur. Drum Şarjörü ayrıca Glock şarjörü uyumlu 
karabinalar ve AR platformlarıyla da çalışır. Özellikler, 
maksimum güvenilirlik ve sorunsuz takviye için ısıl işlem 
görmüş dahili krom silikon tel yay ve hızlı ve kolay yeniden 
yükleme için özel parmak kılavuzlarını içerir.

SKU: MCKKNIFEST MSRP: $69.95

SKU: MCKBC MSRP: $49.95

SKU: BSB / BSBLOGO MSRP: $125.00

Özellikle Mikro Dönüştürme Kiti (MCK) ve MCK aksesuarları için üretilmiştir. Balistik Kayış Torbası, MCK'nin torbadan hızlı ve 
sorunsuz bir şekilde takılmasını ve açılmasını sağlayan doğrudan torbanın üstüne dikilmiş bir HK çıtçıtına sahiptir. Kayış çantasının 
arkasındaki fermuarlı cep, 10x12 Balistik Plakayı barındıracaktır.

 CAA USA logosu ile ya da logosuz gelir.

ÖLÇÜLER:

Uzunluk: 17 in.
Genişlik: 13 in.
Derinlik: 3 in.

LOGOLU LOGOSUZ

MADE IN USA

KOVAN TUTUCU    YENİ
MCK Kovan Tutucu, yeniden doldurmak ve menzili temiz 
tutmak için yapılmıştır. Bir tarafta vida, diğer tarafta bir mıknatıs 
ile bağlanır. Altta, atıcının kovanları kolayca boşaltmasını 
sağlayan bir Velcro salıma sahiptir.

BALLISTIC KAYIŞ ÇANTA

BIÇAK YENİ
Patent bekleyen MCK Bıçağı, MCK yedek şarjör 
tutucusuna güvenli bir şekilde takılan dört inçlik bir 
kavramaya sahip 3” 7CR17MOV Çelik Bıçaktır. MCK, 
Bıçak Tutma Adaptörü, Adaptör Çıkarma Aleti ve Bıçak 
Kılıfı içerir. Adaptör, kullanılmadığında yedek şarjör 
yerleştirmeye olanak sağlamak için çıkarılabilir.
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// GENEL ÜRÜNLER
SKU: MCKPATCH MSRP: $5.00 SKU: MCKCHAT MSRP: $22.99

MCK ETİKETİ
Velcro etiket üzerinde MCK 
logosu.

SKU: MCK KEY CHAIN MSRP: $4.99

GRAY CAMO ŞAPKA
MCK camo şapkası. MCK logosunu menzilde veya 
gittiğiniz her yerde gururla gösterin. ABD'de üretilmiştir.

MCK ANAHTARLIK
Mikro Dönüştürme Kiti'nin (MCK) resmi anahtarlığı.

SKU: PATCHUSA MSRP: $5.00 SKU: MCKHAT MSRP: $19.95

CAA USA ETİKETİ
Velcro etiket üzerinde CAA logosu.

SKU: MCK KEY CHAIN MSRP: $4.99

MCK ŞAPKA
MCK şapka, Siyah fileli Kömür Gri Chino malzemesidir. 
MCK logosunu menzilde veya şehrin çevresinde gururla 
sergileyin. Tamamen ayarlanabilir ve ABD'de 
üretilmiştir..

MCK GEN 2 ANAHTARLIK
Mikro Dönüştürme Kit (MCK) Nesil 2'nin resmi 
anahtarlığı.

CAA MCK T-SHIRT
CAA MCK Gömlek, yüksek kaliteli bir pamuk karışımından yapılmıştır. MCK logosu ön tarafta 
sergilenir ve MCK arka tarafta sergilenir.

Mevcut Bedenler: S – 3XL

SKU: SHIRT POLO MSRP: $39.95

CAA USA POLO SHIRT  YENİ
Dayanıklı Silk Touch Performance CAA USA Polo, nemi emer, 
takılmalara karşı direnç gösterir ve PosiCharge® teknolojisi 
sayesinde uzun süre profesyonel bir görünüm için rengini 
korur. 
Mevcut Bedenler: S – 2XL

SKU: CTSHIRTMD MSRP: $19.95

MADE IN USA
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