
SureStrike Tréninkové Sety 

SureStrike je základním kamenem celého systému Laser Ammo, jedná se o originální název pro laserové Cartridge emitující laser, 

tedy SureStrike laser cartridge.  

Tyto lidskému zraku neškodné špičkové laserové cartridge jsou dostupné v provedení s klasickým (viditelným) laserem či 

v infračervené variantě (neviditelné). Zároveň jsou SureStrike cartridge dostupné samostatně či ve zvýhodněných baleních. Tyto 

cartridge jsou určeny přímo do ostrých zbraní jejich uživatelů, kvůli co nejvyšší autenticitě s reálnými situacemi. 

SureStrike cartridge jsou pomocí nejrůznějších adaptérů přizpůsobitelné široké škále nejrůznějších pistolových, puškových či 
brokovnicových ráží. SureStrike cartridge jsou aktivované pomocí úderníku, díky zakončení cartridge pomocí action capu, nenaráží 
úderník přímo do tvrdého těla cartridge ale do měkkého zakončení, čímž se snižuje opotřebení zbraně při tréninku.  

Ve zvýhodněných setech je k laserové SureStrike cartridgi přibalen bezpečností systém (UhrSecure Safety System), který se skládá 

z bezpečnostní tyčky do hlavně, nástavce této tyčky a speciální kontrastní matice. Celý tento systém slouží nejen 

k jednoznačnému rozpoznání, že zbraň není použitelná ke střelbě, ale také zbraňuje nabití střeliva. 

 

• Díky jedinečné konstrukci SureStrike cartridge se jedná o nejpřesnější řešení  

• Záruka stanovená 5000 výstřely či délkou jednoho roku 

• Robustní ocelová konstrukce, CNC obrobek z jednoho kusu oceli 

• Speciálně ostřené čočky pro optimální výkon laseru 

• V action capu je instalován tzv. režim spánku po dlouhé době bez aktivace 

• Patentované adaptéry umožňující jednoduchou konverzi v jinou ráži 

• Jediný laser, jež aktivuje terčový systém LaserPet či i-MTTS 

• Programovatelný action cap umožňuje použití SureStrike cartridge jako 

seřizovací laser či jako tréninkovou cartridge reagující na úder úderníku 

  

Originální EN název Kód produktu 

SureStrikeTM Ultimate LE Kit – IR/Red (223, 9, 40, 45) 223SSUK-780IR/223SSUK 

Premium Plus Kit – IR/Red (9, 40, 45) 9MCSCK-P-780IR/9MCSCK-P 

Premium Kit – IR/Red (9) 9MBSCK-780IR/9MBSCK 

SureStrikeTM .38SP/.357 Revolver Pro Six Pack (Red) 38SSLK 

SureStrikeTM .38SP/.357 Revolver Pro Five Pack (Red) 38SSLK5 

SureStrikeTM 9mm Cartridge IR/Red 9MSSLC-780IR/9MSSLC 

SureStrikeTM .380 Cartridge IR/Red 380SSLC-780IR/380SSLC 

SureStrikeTM .223 Cartridge IR/Red 223SSLC-780IR/223SSLC 

SureStrikeTM .38SP/.357 Cartridge IR/Red 38SSLC-780IR/38SSLC 

SureStrikeTM 9x18 Makarov Cartridge (Red) 9MMKRV 
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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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