
NAJSODOBNEJSI   SISTEM   ZA   URJENJE

‐   Za vadbo uporabljate vašo osebno orožje, ne glede na kaliber ali lovsko orožje
‐   V orožje lahko vstavite rdečo ali infra rdečo lasersko napravo
‐   Program omogoča vadbo po pravilih IPSC in IDPA
‐   Pridobili boste na hitrosti, odzivnem času in nadzoru pri proženja
‐   Sistem Laser Ammo omogoča vadbo doma, na dvorišču ali zaprtih prostorih
‐   Vadba je cenejša in kot najpomembnejše popolnoma varna
 

‐   Sami si lahko določate čas vadbe
‐   Prilagodite si lahko zahtevnost pogojev 
   (slabša vidljivost, zunanje motnje – kot so svetlobni in zvočni učinki, 
    oddaljenost cilja, Hitrost gibanja ciljev in interval,… )
‐   Program omogoča prikaz napak pri proženju in sledenje pred strelom
‐   Program omogoča tudi vodenje statistike posameznika in njegov napredek pri treningu

Povsem   inovativna   tehnologija

laserskega    naboja.

Več na www.info4d.com

z laserskimi naboji, elektronskimi tarčami in računalniškim sistemom



Napredni sistemi tarč!

Študije so pokazale, da se v obdobju manj kot enega tedna od 
zadnjega streljanja, znanje povprečnega strelca zmanjša 

kar za 20 %. Sistem »Dry Fire« je poceni vadba, ki omogoča 
strelcu, da nenehno ohranja in izboljšuje svoje spretnosti. 

Lasersko strelivo »SureStrike ™« spremeni streljanje
 v nadgrajeno učno izkušnjo.

S sistemom laserskega streljanja bodo lahko strelci zlahka 
prepoznali in popravili svoje morebitne napake, ki so se že 
dodobra ukoreninile v spomin in mišice. Strelci se bodo lahko s 
tem inovativnim sistemom učenja naučili stabilnega oprijema, 
nadzora nad proženjem, zmanjšali svoj odzivni čas, pridobili 
popolnoma poravnan vid. Pri streljanju ste lahko končno 
popolnoma varni ne glede na to, katero vrsto strelnega orožja 
ste uporabili. 

Sistem SureStrike ™ je mogoče vstaviti v katerokoli strelno orožje in 
opraviti katero koli vajo s takojšnjo povratno informacijo 

(strelec rezultat vidi in sliši!). SureStrike ™ ima vgrajen mikroprocesor, 
ki nadzira laserski žarek. Strelcem sistem nudi edinstveno doživetje, 

saj si lahko sami izberejo različne akcije. S sistemom SureStike™ 
se boste lahko končno osredotočili na najmanjše 

napake in si prizadevali za njihovo odpravo. Ko so najmanjše napake 
odpravljene, bo naslednje  treljanje v živo še en korak bližje k 

popolnosti. Nekoč je dejal trener Lombardi, »Samo popolna vaja 
dela mojstra«. Laser Ammo vam zagotavlja 

odlično orodje, s katerim lahko vadite!

Najdete nas na naslovu:
Draga 4d
3220 Štore

Kontakt:
4D d.o.o.
(03) 7810 200
040 666 688

info@info4d.com
www.info4d.com

Obiščite nas na naši facebook
strani: www.facebook.com/info4d
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