
Flash Adaptér  
V souladu s naší filosofií, kdy se zavazujeme přinášet na trh kvalitní, cenově dostupné, realistické a prvotřídní 

tréninkové nástroje. Laser Ammo představuje adaptér FLASH pro pušky řady AR15. Tento adaptér je určen pouze pro 

plynové airsoftové (GG/CO2/EE) zbraně (AR15) a instaluje se na závit místo tlumiče výšlehu. Díky tomuto adaptéru už 

nemusíte neustále natahovat zbraň. Adaptér nereaguje na úder úderníku, ale na vibrace. V každém Flash adaptéru je 
umístěna, vyjímatelná, vibrační SureStrike cartridge, která zaznamenává vibrace ve zbrani a dle nich emituje laserový 

paprsek (klasický laser/IR). Díky tomu můžete “střílet“ semi či full auto naprosto bez omezení. Zbraně s Flash 

adaptérem lze používat na všechny tréninkové platformy určené pro laserový trénink od společnosti Laser Ammo.  

Samotný Flash Adaptér je precizním obrobkem z hliníkové slitiny, který byl zhotoven pomocí CNC. Instalace se provádí 

na závit vnější hlavně Airsoftové pušky po sejmutí tlumiče záblesku. Ihned po této jednoduché instalaci se z vaší zbraně 
stává profesionální tréninkový nástroj.  

Vibrační SureStrike cartridge, jež je umístěna ve Flash adaptéru je aktivována díky vibracím Airsoftové pušky (Green 

Gas/CO2/Elektrika) a následně emituje červený nebo infračervený laser. Vibrační SureStrike Cartridge aktivuje jakýkoli 
elektronický terč Laser Ammo nebo střelecký simulátor Smokeless Range. 

Laser Ammo nabízí i kompletní pušky LM4 typu AR15, které jsou techniky Laser Ammo přestavěné na Airsoftové pušky 

s Flash adaptérem. K dispozici jsou s klasickým červeným či infračerveným laserem. Tyto zbraně jsou poháněny Green 
Gasem či CO2 a poskytují zpětný ráz a standardní cyklování, skutečný vzhled a pocit AR15 včetně hmotnosti a možnosti 

měnit zásobníky. Toto řešení je vhodné i pro bezpečnostní sbory a ozbrojené jednotky 

 

Originální EN názvy výrobce Kód produktu 

FLASH Adapter and Vibration Activated SureStrike™ Red 

Visible Laser Cartridge 

FLASHKIT 

FLASH Adapter and Vibration Activated SureStrike™ IR FLASHKIT-IR 

Recoil Enabled Training AR15 Rifle – KWA LM4 GBB AR Style 

Rifle with the FLASH Adapter and a Red Visible Vibration 

Activated SureStrike™ Laser 

AR15-RIS 

Recoil Enabled Training AR15 Rifle – KWA LM4 GBB AR Style 

Rifle with the FLASH Adapter and a IR Invisible Vibration 

Activated SureStrike™ Laser 

AR15-RIS-IR 
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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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