
Doplňky pro Smokeless Range 

Tréninkový software (aplikace) Smokeless Range od společnosti Laser Ammo je profesionální cenově 
dostupný tréninkový nástroj pro profesionály, začátečníky či tréninková centra a střelnice. Následujeme naší 
filozofii a přinášíme vám prémiovou technologii dříve dostupnou pouze profesionálům, ozbrojeným složkám 
či bezpečnostním agenturám a bezpečnostním sborům. Díky doplňkům (Adds On) se vám trénink nikdy 
neohraje 

• Open Range vám nabízí 20 přednastavneých papírových terčů, pohyblivých terčů a gongů, které si můžete 
sestavit do vlastního střeleckého cvičení. Součástí jsou také již přednastavené scénáře. 

• M-Range je nadstavbou standardní Smokeless Range určenou pro ozbrojené složky či pro simulaci střelby 
na skutečné střelnici. M-Range vám do klasické Smokeles Range dodá režim střelnice pro autentický 
trénink (jako na střelnici). Tento režim mohou najednou využívat až čtyři střelci. 

• Laserová střelnice Laser Ammo Game Range Alpha vám pomůže natrénovat postřeh, rychlost a hbitost. 
Alpha Range vám do základní Smokeles Range dodá pět střeleckých režimů, které jsou primárně zaměřeny 
na vaši rychlost a postřeh. Rozhodně se nejedná o nadstavbu vhodnou pro naprosté začátečníky. I když je 
Alpha Range možná až příliš herně zpracována, je solidní výzvou pro kdejakého zkušeného střelce. 

• Fast Drawn je dalším z celé řady doplňků k tréninkovému SW Smokeless Range, tentokrát je doplňek 
zaměřen na rychlé tasení. Princip je tak jednoduchý, že už to snad ani jednodušší být nemůže. Samozřejmě 
zde platí, že to nejlepší řešení je nejjednodušší. Protrénujte rychlost svého tasení společně s postřehem 
díky Fast Drawn. 

• Pokud se zaměřujete na trénink ozbrojených složek či, jste sami příslušníkem víte, jak moc důležité je 
přiblížit trénink co nejvíce realitě. Laser Ammo Video Scenario Trainer Pro je doplňkem Smokeless Range, 
který vám to umožní. Díky VST-P můžete vytvářet vlastní scénáře a zaměřovat tak trénink co 
nejkonkrétněji a co nejpřesněji. Software vám umožňuje nahrávat videa v HD kvalitě a upravovat je do 
podoby tréninkových situací. Aby se trénink mohl stát skutečně dokonalým je zde možné jednotlivé 
situace skládat z více videí a dle potřeby je “větvit“. Dále si můžete při editaci vytvořit vlastní “kritické“ 
zóny. Které se chovají jako spouštěče větvících se sekvencí. Právě až po zásahu kritické zóny se situace 
rozvětví. Či vyhodnotí váš zásah jako optimální a situaci ukončí. 

• Tento doplněk obsahuje 5 různých scénářů s tzv. Shoot/No-Shoot terči. Ve scénářích je simulován pohyb 
po “KillHousu“ či po střelišti. Díky tomu získáváte lepší odhad a software vás tak nutí zapojovat celé tělo. 
Trénink probíhá tak že se “pohybujete“ od jedné střelecké položky k další. Na položkách se vám zobrazí 
příslušný počet terčů v závislosti na zvolené obtížnosti. 

• Software Laser Ammo Competitive Shooter / IPSC Challenge v sobě kombinuje vše, co nabízí IPSC střelba, 
navíc ale můžete trénovat v pohodlí domova ať už s vlastní ostrou zbraní (v kombinaci s dalšími produkty 
Laser Ammo), airsoftovou zbraní nebo speciálními laserovými zbraněmi. Program obsahuje 5 oddělených 
kurzů a v každém několik IPSC stanovišť, kde si procvičíte svoje střelecké dovednosti zábavnou formou. 
Vždy se vám bude měřit čas a počítat dobré i špatné zásahy. 

• Competitive Shooter/Steel Challenge je trochu více hobby tréninkovým softwarem, který může být 
vhodnou výzvou například pro dvojici střelců. Díky řadě cvičení, která si kladou za cíl být zábavná ale i 
naučná se vám trénink jen tak neohraje. A software vás tak skvěle připraví na soutěžní sezónu. 

• S doplňkem Western Shooter se vrátíme pomyslně o několik let zpět do časů divokého západu. Společně 
s propracovanými cvičeními vás Smokeless Range připraví na kovbojský duel, ochranu města před bandity 
a ochranu lokální hospody. Díky tomu si procvičíte nejen postřeh ale i rychlost a schopnost rozpoznávat 
cíle. 

 

   

 



Originální EN název Kód produktu 

Open Range OR001 

M-Range (Marksmanship Range) MR001 

Game Range Alpha GRA001 

Fast Draw Simulator FD001 

Video Scenario Trainer Pro VST-P 

Tactical Targets TT001 

Competitive Shooter/IPSC Pro Simulator CSIP002 

Competitive Shooter/Steel Challenge CSSC001 

Western Shooter WS001 

 

 

Laser Ammo bylo založeno roku 2009 a v současné době patří mezi lídry v odvětví výcviku a tréninku střelby s 

laserovými adaptéry a maketami. Laser Ammo vlastní a provozují izraelští a američtí vojenští veteráni, kteří aktivně 

podílí na poskytování inovativních výcvikových řešení za přijatelnou cenu pro střelce na všech úrovních. 

 

dovozce do ČR: Armed Store s.r.o. www.armed.cz 


