
SureStrike Adaptéry různých ráží 

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

emitující laser, tedy SureStrike laser cartridge.  

Jednou z klíčových vlastností SureStrike cartridge 9 mm je její jednoduchá možnost adaptace pro libovolné další ráže 

uvdené v tabulce níže. Tato možnost nejen že šetří vaši peněženku, ale například také životní prostředí. 

The SureStrike adaptéry je možné adaptovat čtyřmi způsoby (nikoli SureStrike cartridge). 

Action Back Caps: Výměnou action back cap 9 mm SureStrike cartridge může střelec konvertovat původní 9 mm 

SureStrike cartidge do ráží: .38 SP a .223 Rem. Uživatel může vždy ještě změnit funkci cele cartridge pomocí výměny 
Back capu. Lze je měnit mezi klasickými (reagujícími na úder úderníku) a vibračními (reagují na vibraci). 

Adapter Rings: Adaptérový kroužek je velmi univerzálním řešení zejména pro majitele zbraní v různých rážích. Pomocí 
jednoduché adaptačního kroužku lze 9 mm SureStrike cartridge adaptovat pro zbraně ráží: .45 ACP, .357 Sig, .45 GAP 

nebo 10 mm. 

Adapter capsules: Adaptérovou kapslí je myšlen celistvý obal, opravdu dutá kapsle, do které se vloží 9 mm SureStrike 
cartridge a následně se s tímto celkem manipuluje stejně jako se samotnou cartridgí. Tímto způsobem lze konvertovat 
9 mm SureStrike cratridge pro použití v brokovnicích ráže: 12 GA nebo 20. Brokovnicové adaptéry lze upravit ještě tak 

aby je vytahovač minul či zachytil. Mimo adaptéry pro brokovnice jsou dostupné ještě obdobně koncipované adaptéry 

pro kulovnice ráží: .308, .30-06, 9,3x62 mm, 6,5x55 mm Swedish, 8x57 mm Mauser a .300 Win. 

Pro ozbrojené složky a vládní organizace je obdobným způsobem řešen adaptér pro granátomety ráže 40 mm či 37 

mm. 

Adapter Sleeves: Je řešení velmi podobné kapslím, jedinný rozdíl je v tom že kapsle má sama o sobě dvě části a sleeve 
jen jednu. Pomocí Adapterových rukávů (sleeves) je možné 9 mm SureStrike Cartridge adaptovat do laserových 

nábojů ráže: .45 Long Colt nebo .44 Magnum pro trénink s revolvery.  

Adaptéry jsou prodejné samostatně či jako součást různých balíčků, setů či kitů. Ve zvýhodněných balení bývají buďto 
s dalšími adaptéry či bezpečnostními prvky, nebo samotnými SureStrike cartridgemi.  

 

 

Originální EN název Kód produktu Originální EN název Kód produktu 

.40S&W and .45ACP Adapter Kit SSADK 45 Long Colt Adapter 45LCAR 

.40S&W Adapter Kit SSADK-.40 223 for AR-15 Adapter Kit 223LCADK 

.45ACP Adapter Kit SSADK-.45 12 Gauge Shotgun Adapter 012AR 

357 Sig Adapter Kit SSADK-357 20 Gauge Shotgun Adapter 020AR 

.40S&W Adapter Ring 040AR 308 Caliber Adapter Sleeve 308AR 

.45ACP Adapter Ring 045AR 30-06 Caliber Adapter Sleeve 3006AR 

.45GAP Adapter Ring 045GAP 8x57mm Mauser Rifle Adapter 8X57MAR 

10mm Adapter Ring 010AR 6.5x55mm Swedish Rifle Adapter 6.5X55SAR 

357 Sig Adapter Ring 357SAR 300 Winchester Rifle Adapter 300WAR 

44 Magnum Adapter 44LCAR   
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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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