
Heckler & Koch USP 9mm x 19 
(HK USP 9mm Parabellum) 

 
RELVA TUTVUSTUS, OHUTUSTEHNIKA, OSALINE LAHTIVÕTMINE JA KOKKUPANEK 

 
Püstol HK USP(Universal Self-loading Pistol) on välja töötatud Heckler & Koch Defense 
Inc. kompanii poolt ja seda esitleti esmakordselt aastal 1993. Selle püstoli disainimisel 
olid aluseks USA korrakaitseorganite ja sõjaväe poolt püstitatud kriteeriumid.  
HK USP raami konstruktsioonis kasutatakse tänapäevaseid tugevdatud kiud-
polümeermaterjale, milliseid HK juba rohkem kui 30 aastat tagasi esimesena kasutas oma 
VP70Z ja P9S püstolite väljatöötamisel. Kulumisele ja pingele vastupidavuse 
tugevdamiseks on raam vastavatest kohtadest roostevaba terasega tugevdatud. 
Töömehhanismina kasutatakse modifitseeritud Browning mehhanismi koos spetsiaalse 
patenteeritud tagasilöögi vähendamise süsteemiga. See süsteem alandab tagasilöögi 
mõju erinevatele püstoli osadele ja ühtlasi vähendab laskuri poolt tuntavat tagasilöögi 
jõudu. Spetsiaalselt U.S. Special Operations Command(USSOCOM) tarbeks välja 
töötatud püstoliga HK Mark 23(MOD 0) on seda süsteemi eelnevalt katsetatud ja see on 
ennast õigustanud. HK USP tagasilöögi vähendamise süsteem ei ole tundlik erinevate 
laskemoonatüüpide suhtes ega vaja spetsiaalset reguleerimist ja hooldust, ning töötab 
tulemuslikult kõigis USP mudelites.  
USP väliskomponentide mooduldisain võimaldab vasakukäelistele laskuritele kaitseriivi 
ümber asetamist relva vasakult poolelt relva paremale poolele. Püstolit HK USP 
toodetakse üheksas erinevas kaitseriivi konfiguratsioonis ja kolmes kaliibris: 9mm, .40 
S&W ja .45 ACP. 
 
HK USP on poolautomaatne kallutatava vintrauaga lukustatud salvest laetav relv, mis 
töötab tagasilöögi põhimõttel. Lahtilukustamise ja amortisaatorilöögi pidurdamine läbi 
vedrumehhanismi.  
 
Põhilised iseärasused: 

 Korrosioonivaba tugevdatud kiud-polümeer raam 
 Hulknurkse läbilõikega relvaraud      
(kuuli suurem kiirus, lihtsam puhastada, pikem iga) 

 Võimalik muuta kaitseriivirežiimi(üheksa erinevat) 
 HK patenteeritud tagasilöögi vähendamise süsteem 
 Korrosioonile vastupidav metalliviimistlus “Vaenulik Keskkond”  
 Suurendatud avaga päästikukaitse kinnaste kasutamiseks 
 Ühest tükist töödeldud teraskelk 
 Universaalsed paigaldussooned tarvikute lisamiseks 
 Kahepoolne salveriiv(pöial, nimetissõrm) 
 Pikendatud kelgufiksaatori hoob 

 
 
Relva taktikalis-tehnilised andmed 
 

a. Vintraua kaliiber     9mm x 19mm Parabellum 
b. Vintraua pikkus     108 mm 
c. Relva pikkus     194 mm 
d. Relvakaal      715gr salveta/770gr tühja salvega 
e. Salve maht      15 padrunit 
f. Sihikud     fikseeritud, standard 3-punkti 
g. Sihikuline/efektiivne laskekaugus  50/25m 
h. Kuuli algkiirus 4,6m vintraua suudmest 385 pluss-miinus 1,5m/s(M882 Ball) 
i. Padruni/Kuuli kaal    11,6gr/7,26gr(M882 Ball) 



Relva põhiosad 
Vaata lisa 1 – 3  “HK USP osade nimetused” 

 
 
 

OHUTUSREEGLID 
 

Te vastutate üldiste ohutusnõuete täitmise eest tulirelvade käsitlemisel.  
Ebaõigel käsitlemisel on tulirelvad ohtlikud ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi, 

varalist kahju või inimese surma. 
 

1. Tulirelv peab alati olema suunatud OHUTUSSE suunda ja sellega ei tohi niisama 
sihtida inimest. 

2. Tulirelva tuleb alati käsitleda, nagu oleks ta laetud. 
3. Ärge hoidke oma sõrme päästikul ja veenduge, et sõrm asub väljaspool 

päästikukaitset relva laadimisel/tühjakslaadimisel. 
4. Ärge hoidke oma sõrme päästikul ja veenduge, et sõrm asub väljaspool 

päästikukaitset relva kabuurist võtmisel/kabuuri panemisel. 
5. Ärge hoidke oma sõrme päästikul ja veenduge, et sõrm asub väljaspool 

päästikukaitset niikaua, kuni relv on suunatud sihtmärkidele. 
6. Veenduge, et teate kindlalt oma sihtmärki ja ala selle ümber/taga. 
7. Mitte kunagi ärge andke/võtke vastu tagumisse asendisse lukustamata kelgu, 

eemaldamata salvega ja padrunipesas oleva padruniga/kestaga tulirelva. 
8. Veenduge, et kasutate kaliibrile vastavat ja ettenähtud originaallaskemoona, mis 

ei ole mitte mingil moel kahjustatud. 
9. Enne laskmist viige alati läbi relva ohutuse kontroll. 

10. Tulirelvast laskmisel kandke alati kuulmiskaitseid ja kaitseprille. 
11. Hoidke kõik kehaosad, eriti käed ja sõrmed, eemal vintraua suudmest, vältimaks 

vigastusi ja põletusi. 
12. Veenduge, et kumbki käsi ei puudutaks relva kelku ega takistaks selle liikumist. 

Kelk liigub laskmise ajal tagasilöögi mõjul tahapoole ja võib tekitada tõsiseid 
vigastusi. 

13. Tulirelvi tuleb ladustada laskemoonast eraldiasuvates ja lastele/mittepädevatele 
isikutele kättesaamatutes kohtades. 

14. Enne ükskõik millise tulirelva käsitlemist ja relva käsitlemise ajal ärge kunagi 
kasutage alkohoolseid jooke ega uimastavaid aineid. 

 
OHUTUSTEHNIKA 
 
Millal  viiakse läbi ohutustehnika relvaga 

a. Relva relvaruumist võtmisel/tagastamisel ja relva leidmisel/üleandmisel 
b. Iga õppetunni, harjutuse või laskmise alguses ja lõpus 
c. Koheselt kasarmusse/laagrisse tagasi saabudes ning peale mistahes 

teenistusülesande lõpetamist 
d. Iga kord, kui tekib kahtlus relva ohutuses 

 
Püstol HK USP on “OHUTU”, kui: 

 Kaitseriiv on asendis “SAFE” ja; 
 Salv on püstolist eemaldatud ja; 
 Kelk on lukustatud tagumisse asendisse ja; 
 Padrunipesas ei ole padrunit või kesta 

 
 
 
 
 



 
 
Käskluse peale “RELV KONTROLLIKS NÄIT“ : 
 

a. Veenduge, et sõrmed asuvad väljaspool päästikukaitset ja püstol on suunatud 
ohutusse suunda! 

b. KAITSERIIV PEALE - lükake kaitseriiv ülemisse asendisse nii, et “S” kaitseriivil 
on kohakuti kaitseriivi indikaatorjoonega. 

c. EEMALDA SALV - vajutage alla salveriiv ja eemaldage salv püstolist. 
d. AVA JA LUKUSTA KELK - hoides püstolit ohutusse suunda suunatuna, 

tõmmake vasaku käega kelk tagumisse asendisse ja fikseerige see parema käe 
pöidlaga, surudes kelgu fiksaatorit ülesse. Jälgige, kas relvast viskub välja 
padrun või padrunikest. 

e. KONTROLLI PADRUNIPESA – kontrollige padrunipesa ja relva sisemust ning 
veenduge, et padrunipesas, tõmmiku küljes ega relva sisemuses ei ole 
padrunit, padrunikesta ega võõrkehi. Vajaduse korral eemaldage nad sealt. 

 
Käskluse peale “KONTROLLITUD“ vabastage kelk ja sooritage ohutuslask ohutus või 
ettenäidatud suunas. 

  
Relva osaline lahtivõtmine ja kokkupanek 

Vaata lisa 4  “HK USP osaline lahtivõtmine ja kokkupanek” 
 
                a.   Soorita relva ohutuse kontroll (tähelepanu - PÄÄSTIKULE EI VAJUTA) 

b. Tõmba kelk vaheasendisse ja eemalda KELGUFIKSAATOR 
c. Võta ära KELK, lükates ta selleks ette, relvaraamilt maha 
d. Eemalda TAANDURMEHHANISM 
e. Eemalda VINTRAUD. 

 
f. Relva kokkupaneku järjekord on järgmine; 

- vintraud kelku 
- taandurmehhanismi juhtvarras kelgu avasse 
- taandurmehhanismi lukustusnurk vintraua lukustusnurka 
- kinnita kelk relvaraamile 
- kinnita kelgufiksaator 
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