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U.S. Fegyverek: 
 

 
M16A2-rohamkarabély 

 
Az M16A2 1985-ban került rendszeresítésre az Amerikai Hadseregnél, a fegyver az 
új, hatásosabb SS109 lõszerre lett optimalizálva, új irányzékot, új, szimmetrikus 
elõágyat és a sorozatlövés helyett egy 3-as rögzített sorozat leadására képes 
tûzváltót kapott, amely arra kényszeríti a katonát, hogy ne pazarolja a lõszert. Az 
M16A2 az Amerikai Hadsereg szabvány kézifegyvere volt 1994-ig, amikor az M16A3 
(amely sorozatlövésre képes) és az M16A4 (amely az M16A2-höz hasonlóan csak 
rögzített sorozatra és egyes lövésre képes) leváltotta, e változatoknál a hordfogantyú 
helyén egy rögzítõsín található, melyre optikai célzóberendezés szerelhetõ.  
M�szaki adatok: 
-Kaliber: 5.56x45mm NATO  
-Súly: 6.4lb (2.9kg) üresen, 8.8lb (4kg) töltve  
-Hossz: 39.63" (100cm)  
-Tár: 30 töltény  
-T�zgyorsaság: sorozat 800rpm; célzott 12-15rpm; félautomata 45rpm; 3-as sorozat -
-90rpm  
-Torkolati sebesség: 948 méter/sec  
-L�táv: 800m maximum, 550m maximum pont célra 
 

 
M203 Granade 

 
Az M203-al felszerelt M16-os az Amerikai Hadsereg gránátosainak szabvány 
fegyvere, amely különféle 40mm-es gránátok kilövésére alkalmas. A gránátvetõ 
egylövetû, hátul töltõs kivitelû, amelyet egy fém ház rögzít a gépkarabélyra, a célzást 
egy külön felhajtható irányzék könnyíti meg. 
M�szaki adatok: 

-Kaliber: 5.56x45mm NATO (M16A2)  
-Súly: 11.7lb töltve (M16A2)  



-Hossz: 39.63" (M16A2)  
-Tár: 30 töltény (M16A2)  
-T�zgyorsaság: sorozat 800rpm; célzott 12-15rpm; félautomata 45rpm; 3-as sorozat -
90rpm (M16A2)  
-Torkolati sebesség: 948 méter/sec (M16A2)  
-L�táv: maximum területre ható 350m; célpontra 150m 

 

 
M24 Rifle 

 
Az M24 a Remington sikeres forgó-tolózáras 700-as szériájú 
mesterlövészpuskájának az Amerikai Hadseregben rendszeresített változata, mely a 
7.62x51mm-es NATO lõszert használja. A fegyvert 10x42 Leupold távcsõvel szerelik, 
el van látva bipoddal és mintegy 800 méteres effektív lõtávolsággal rendelkezik. 
M�szaki adatok: 
 
-Kaliber: 7.62x51mm NATO  
-Súly: 8.7lb (3.95kg) üres, 12.1lb (5.5kg) töltve  
-Hossz: 43" (109cm)  
-Tár: 5 töltényes bels� tár  
-T�zgyorsaság: Reteszel�s  
-Torkolati sebesség: 853 méter/sec  
-L�táv: maximum 800 méter 
 
 

 
M249 SAW 

 
Az M249 az Amerikai Hadsereg szabvány szakasz-szintû támogató fegyvere, egy 
5.56mm-es géppuska, amely képes mind 200 lõszeres hevederbõl, mind az M16-os 
30 lõszeres szekrénytárából tüzelni. A SAW el van látva egy kétlábú 



fegyverállvánnyal (bipoddal), amely a fekvõ helyzetbõl való használatot könnyíti meg. 
A hevederben minden ötödik lõszer fényjelzõs, segítve a célzást. 
M�szaki adatok: 
 
-Kaliber: 5.56x45mm NATO  
-Súly: 5.16lb (2.34kg) üresen, 22.1lb (10kg) töltve  
-Hossz: 40.87" (103cm)  
-Tár: 300 töltényes doboz vagy 200 töltényes öv  
-T�zgyorsaság: sorozat 725rpm, célzott 85rpm  
-Torkolati sebesség: 915 méter/sec  
-L�táv: 1000m 
 
 

 

M4 Carbine 

Az 1994-ben rendszeresített M4 gyakorlatilag az M16A2 kisebb változata rövidebb 
csõvel és betolható válltámasszal, minden egyéb téren tökéletesen megegyezik a 
nagyobb testvérével. Elsõsorban a régi M3 géppisztoly leváltására szánták, a városi 
harcokba, ahol a rövidebb fegyver sokkal hasznosabb.  
M�szaki adatok: 
-Kaliber: 5.56x45mm NATO  
-Súly: 5.4lb (2.45kg) üres, 7.1lb (3.22kg) töltve  
-Hossz: 29.9" (76cm) kihúzott támasszal , 26.8" (68cm) betolt támasszal  
-Tár: 30 töltény  
-T�zgyorsaság: sorozat 800rpm; célzott 12-15rpm; félautomata 45rpm; 3-as sorozat -
90rpm  
-Torkolati sebesség: 924 méter/sec  
-L�táv: 274m maximum l�táv 
 
 
 
 
 
 
 



 

M4A1 Carbine 

Az M4A1 az M4-el párhuzamosan lett rendszeresítve, és a fõ különbség az, hogy 
egyfelõl ez a változat rögzített sorozatlövés helyett ismét teljes sorozatlövésre képes, 
illetve a hordfogantyúja helyén az M16A3 és A4-hez hasonlóan egy rögzítõsin került 
az optikai irányzékok részére. Az AAO-ban az M4A1 egy 2x nagyítású ’red-dot’ 
irányzékkal választható, amely ideális a városi harcban.  
M�szaki adatok: 
-Kaliber: 5.56x45mm NATO  
-Súly: 5.4lb (2.45kg) üres, 7.1lb (3.22kg) töltve  
-Hossz: 29.9" (76cm) kihúzott támasszal , 26.8" (68cm) betolt támasszal  
-Tár: 30 töltény  
-T�zgyorsaság: sorozat 800rpm; célzott 12-15rpm; félautomata 45rpm; 3-as sorozat 
90rpm  
-Torkolati sebesség: 924 méter/sec  
-L�táv: 274m maximum l�táv 
 

 

M82 Rifle 

Az M82 egy 12.7mm-es rombolópuska, melynek a feladata az ellenséges 
géppuskafészkek, fedezékek, könnyû jármûvek semlegesítése, akár nagy 
távolságból is. A nehéz fegyverre egy hatásos csõszájfék került, hogy csökkentse a 
visszarúgást, de még így is csak fekve, a kétlábú állványra támasztva használható. 
Ezt a fegyvert csak mesterlövészek használhatják, akkor ha elég játékos van a 
szerveren. Az M24 az elsõ választható mesterlövész puska és majd csak utána lehet 
az M82-t használni. 

M�szaki adatok: 

-Kaliber: 12.7x99mm BMG  
-Súly: 32.5lb (14.74kg) üres, 44lb (20kg) töltve  
-Hossz: 57" (145cm)  



-Tár: 10 töltényes doboz  
-Torkolati sebesség: 893 méter/sec  
-L�táv: 1800 méter 

 

 

M9 Pistol 

 

Az M9 a már igencsak koros M1911 pisztolyt váltotta 1984-ben, maga a fegyver 
gyakorlatilag megegyezik a 15 lövetû, félautomata 9x19mm-es Beretta 92F-el.  

M�szaki adatok: 

-Fire Modes: semi-automatic 
-L�táv: 50 m 
-Muzzle Velocity: 390 mps 
-Reload Time: 2.43 seconds 
-Kaliber: 9 mm NATO 
-Tár: 15 rounds 
-Súly: 2.6 lbs. (töltve) 
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