V - "variante" ou variante: Anteriormente conhecido como o
G36E (E - Export), é a versão padrão de exportação do G36.
G 36V
Difere na configuração da montagem da baioneta e no visor.
Está equipado com um visor 1.5 x ou 3x.
MG - Maschinengewehr "metralhadora": versão Light Gun do
G36 equipada com um cano pesado e aumento de fogo, com
MG 36
maior resistência térmica. Curiosidade, tanto a MG 36
quanto a MG 36E já não são mais oferecidas pela H & K.

O Fuzil HECLER & KOCH G36 HK G-36 (Gewehr 36) foi desenvolvido para
ser uma arma universal, considerando para isto o conceito de modularidade.
Este conceito foi a base para o desenvolvimento de uma arma capaz de
absorver diversos outros itens e acessórios periféricos dos mais variados
tipos. O G 36K é construído em polímero de alta resistência possuindo
pouquíssimas seções metálicas.
G36K
Desenvolvido em várias versões
(ver tabela) o G 36 possui para todas
elas a coronha de rebatível, indicado
para operações em locais apertados como
ambientes de guerra urbana e interior de
veículos.
Seu carregador também é de polímero
transparente o que torna fácil a visualização
das cargas de munições restantes.Um dado
peculiar, o carregador possuir pontos de
encaixes para outros carregadores.
Isto permite ao atirador transportar o triplo
das munições e ainda poder intercambiá-los
durante a operação com menor tempo e
facilidade.

FICHA TÉCNICA
Tipo
Origem
Fabricante
calibre
Ação
cadência
Velocidade de saída
Alcance efetivo
Capacidadedo estojo
Visores

Fuzil de assalto
Alemanha
Heckler & Koch
Padrão OTAN 5.56x45mm
Operado por gás
750 disparos por minuto
G 36, G 36V, MG 36, MG 36E 980m / s
G 36K, G 36KV: 850 m / s
800 m
30 Recargas
100 Recargas MG 36
Com ampliação de 1x, mira telescópica com ampliação
de 3x (versão de exportação tem uma visão de 1.5x
ampliada) e back-up vista notch fixa
Dimensões

Modelo

Peso
/ kg

Comprimento
Total / mm

Comprimento
Dobrado / mm

Largura
/ mm

Altura
/ mm

G 36
G 36V
G 36K

3,63
3,33
3,30

999
999
860

758
758
615

64
64
64

320
320
285

G 36KV
G 36C

3,0
2,82

860
720

615
500

64
64

285
278

MG 36
MG 36E

3,83
3,50

999
999

758
758

64
64

320
320

K - kurz "short" ou “curta”: Variante com cano curto, equipada
com um supressor de chama do tipo aberto e um fuste mais
curto, inclui um trilho inferior que pode ser usado para acoplar
acessórios táticos, como uma lanterna UTL da pistola USP.
Não possui capacidade para lançar granadas e nem apoiar
uma baioneta.
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Anteriormente denominada G 36 KE é a versão de
exportação da variante “K”, com visores semelhantes as do G
G36KV
36V. Esta configurada com uma mira telescópica e um trilho
Picatinny.
C – “Compact” campacta, comumente confundido com a
Comando, que foi registrada pela Colt Firearms CAR-15, este
modelo é na verdade um desenvolvimento da G 36K. Tem o
cano mais curto do que o G 36K, e um supressor de chama
de quatro pinos. A mira e o suporte de transporte foram
substituídos por uma alça com um trilho Picatinny integrado
G 36 C
MIL-STD-191. O visor foi substituído por um conjunto de
trilho montado destacável que consistem em um posto de
frente semi-encoberto e uma visão flip-up traseiro com duas
aberturas de diâmetro diferentes. O handguard tem quatro
pontos de fixação para acessórios, um das quais pode ser
usado para um suporte vertical.
Variante atualizada do G 36 com possibilidade de operação
de diversos calibres. O G 36A2 está equipado com um visor
G 36A2 RSA Zeiss, Red Dot Sight destacável, montado em um trilho
Picatinny que substitui o visor Red Dot original. Bem como
de outros acessórios

