
Witam serdecznie . O karabinie maszynowym MG34 i MG 42 napisano już tyle że nie 

ma sensu się powtarzać . 

 

Może parę słów o MG3 ,broni pochodnej  od MG 42 ale mało znanej bo nie 

występuje na rynku cywilnym. Z daleka ciężko je rozróżnić ale różnic jest wiele. Karabin 

maszynowy MG3 produkowany jest przez firmę Rheinmetal AG z Ralingen.  Używany  

przez  ponad 30 państw. Wyprodukowano ponad 180 000 egzemplarzy do roku 1993 a 

produkowany jest nadal. Dane techn podstawowe :  

-nabój 7,62x51 NATO 

-długość broni 1225 mm 

-długość lufy 531mm bez jarzma a z jarzmem 565 mm 

Długość linii celowania 439 mm 

-Masa 11,05 kg 

-szybkostrzelność 700-1100 strz. / min. 

-prędkość pocz. poc. 820 m/sek. 

Mg 3 działa na zasadzie podobnej jak MG42 opartej na krótkim odrzucie lufy . Napór gazów 

występuje na stożkową koronę lufy jak i prostą powierzchnię wylotową, wymuszając 



odrzucenie lufy ku tyłowi ok 10mm.Ryglowanie zamka odbywa się w jarzmie lufy rolkami 

zamka. Mechanizm zbicia iglicy typu bijnikowego.  Mechanizm spustowy również tylko na 

ogień ciągły.  Zasilanie tylko lewą stroną z taśm wojennych lub rozsypanych. Przewidziano 

podczepienie montowanie brezentowego pojemnika na amunicję 100 nabojową lub 

magazynka okrągłego typu Tromel  wykonanego z tworzywa sztucznego  montowanego na 

zaczep pod prowadnicą taśmy. Uwaga  ! nie ma szans podwiesić Tromla wojennego chyba że 

wykonamy specjalny adapter.  

Dokonane zmiany konstrukcyjne to :  

-Zmieniono kaliber broni z 7,92 x 57 na 7,62 x 51 NATO ( 308*W ) 

-Zastosowano chrom w lufach co zwiększa eksploatację. 

-uproszczono mechanizm odrzutowy lufy. 

-Zmieniono zawias w pokrywie  przesuwu taśmy 

-Zmodernizowano prowadnicę naboi do innego naboju 

-Dodano dźwignię przytrzymywacza naboju jak i pionowe mocowanie pojemnika 

amunicyjnego 

- Trzon zamka wykonano jako odkuwkę i zwiększono masę zamka z 550 g do 950 g co 

zmniejszyło szybkostrzelność do 900strz. / min. 

-Zmieniono kształt języka spustowego ,dodano prostokątny ogranicznik spustu 

-Zmieniono z drewnianej na kolbę z Tworzywa sztucznego. 

-Powiększono okno wyrzutowe łusek. 

-Zmieniono opóźniacz montowany w trzonie zamkowym 

 

Na szczęście pozostawiono mocowanie do wszystkich typów Lafett nawet  wojennych . 

Przyrządy celownicze typu otwartego . Muszka podnoszona a  szczerbinka wyskalowana wg 

nowego naboju  do 1200 m. 

Karabin maszynowy strzela ze starych taśm wojennych jak i nowszych taśm rozsypanych 

niemieckich DM6 jak i amerykańskich M13 

Karabin maszynowy MG 3 produkowany jest od  1968 roku. Do polski trafiło ich 600szt 

wraz z czołgami Leopard 2. 
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