
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.  

S cenou programu, která začíná na necelých osmnácti tisících (18000) korunách českých, vlastním počítačem a 

promítačkou či televizí a libovolnou SureStrike cartridgí, tréninkovou pistolí či adaptérem můžete plnohodnotně 

trénovat v pohodlí vašeho domova. Trénovat takto může skutečně každý, kdo projeví jen trochu zájmu a snahy. 

Výsledky se, co nevidět dostaví.  

Když porovnáte cenu Smokeless Range včetně potřebných náležitostí a cenu nábojů, které byste museli vystřílet 

společně s cenou za nájem střelnice zanedlouho se dostanete k výsledku, že vám Smokeless Range nejen skutečně 

pomohla se zlepšením, ale zároveň vám pomohla ušetřit. Trénujte kdekoli, kde je to jen možné, nic vám nestojí v cestě.  

Smokeless Range obsahuje vysokorychlostní kameru pro infračervené a standardní červené lasery SureStrike, pět 

různých cvičebních střeleckých cvičení a pět dalších rekreačních cvičení. Střelecká cvičení zahrnují: trénink střelby, 

trénink přenášení zaměrného bodu, trénink na sledování cíle, trénink rychlosti, trénink střelby na pohyblivé cíle a 
logická střelecká cvičení. Rekreační cvičení se skládají z cvičení simulují duel tree, trap, terčová střelba, střelbu na letící 

plechovky a tzv. Bomb blast. 

K samotné Smokeless Range jsou v současné době dostupné nejrůzněji zaměřené doplňky, celá řada z nich je dostupná 

na 15 dní zdarma na adrese http://smokelessdownload.com/index.html. 

Pokud máte pro trénink k dispozici jen skromnější prostory rozhodně netřeba zoufat. V balení je běžně dostupná 

standardní snímací kamera, nově ale Laser Ammo nabízí i short throw kameru, která může být umístěna výrazně blíž 

k promítací ploše než dosud. Pro snazší pochopení výhody short throw kamery uvedeme příklad. Pokud má obraz z vaší 

promítačky rozměr 3x3 metry, kamera může být jen 1,5 m (3*0,5) od roviny obrazu. Oproti klasické snímací kameře, 

která má poměr stran 1:1,6 se jedná o skutečně kvitované vylepšení úspora místa je totiž, při ploše obrazu 3x3 metry, 

celé 3,3 m. (3*1,6 = 4,8 m / 3*0,5 = 1,5 m / 4,8-1,5 =3,3). 

 

Pokud už uvažujete o větším využití smokeless range či to zkrátka chcete vzít “odpodlahy“ a ihned zakoupit smokeless 
range s rozšířeními, zvýhodněné balíčky jsou uvedeny v tabulce níže (2020). 

 

Originální EN název Kód produktu  

Smokeless Range® 2.0  SR001  

Firearms Trainer Combo (incl. Smokeless Range®, Open  

Range & VST-P)  
FTSC 

Diamond Smokeless Range® Simulator Combo (inc. 8 

different software add-ons)  
DSCP002 

Short Throw Camera Upgrade SHORT THROW 

UPGRADE 
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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. 
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