
LaserPET I a II 

Laser PET (Personal Electronic Target – Osobní Elektronický terč) potažmo už rodina terčů Laser PET (LaserPET a 

LaserPET II) jsou samostatně stojící a vyhodnocující elektronická terčová zařízení, která vám umožňují bezproblémů 

trénovat jak zkušeným střelcům, tak i úplným začátečníkům. Každého LaserPET protrénuje v jeho rychlosti, přesnosti, 

postřehu, tasení, přebíjení či dvojstřelech. Při tréninku s LaserPET můžete používat vlastní zbraň s SureStrike cartridgí 

či jakoukoli laserovou tréninkou pistoli kompatibilní s Laser Ammo, nebo jakoukoli zbraň opatřenou libovolným 

adaptérem (Flash, Spider, REAL) LaserAmmo.  

Hlavní myšlenka designérů Laser Ammo LaserPET by se dala vyjádřit jako „Aim Small, Miss Small“. Součástí všech 

zařízení LaserPET je 5 různých průzorových karet, které vám zpřístupňují vždy jen část záznamové obrazovky ve 

velikostech od 2 palců do 1⁄2 palce. Takto malé hit zóny mohou na vzdálenosti pár metrů představovat cíl ve velikosti 

trupu desítek metrů daleko.  

Terčový systém LaserPET vám pomůže také k lepším střeleckým návykům a schopnostem co se střelby z pouzdra, 

ovládání spouště, opětovného stisknu spouště a celkové střelby týče. 

Hlavní výhodou používání LaserPET je jeho jednoduchost použití, které nevyžaduje počítač a možnost trénink téměř 

kdekoli a kdykoli.  

 Laser PET  LaserPET II 

Programy 4 interaktivní programy:  

• Počítadlo zásahů 

• Měření času do prvního zásahu 

• Trénink střelby pod tlakem 

• Měření času mezi dvěma výstřely 

6 interaktivních programů:  

Stejné jako LaserPET, plus dva programy 

• Měření času od startu do posledního 

výstřelu 

• Měření času mezi jednotlivými výstřely 

Laser Pouze standardní červený laser – mohou 

být použity lasery dalších společností 

Standardní červený laser i infračervený – 

pouze od společnosti Laser Ammo 

Napájení 3 X AAA Baterie  3 X AAA Baterie nebo mini USB 

Indikátor nabití baterie  Ne Ano 

Tripod Součástí balení Součástí balení  

5 různých průzorových karet Součástí balení Součástí balení 

Použití  Pouze indoor Indoor i Outdoor 

Odezva po zásahu Zvuk Zvuk a světlo  

 

Originální EN název výrobce Kód produktu 

LaserPETTM LA-PET 

LaserPETTM II  LA-PET -II 

LaserPETTM II w/9mm Sure- 

Strike Laser Cartridge (red) 

LA-PETII-9MC 

LaserPETTM II w/9mm SureStrike Laser 

Cartridge (IR) 

LA-PETII9MC-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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