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PRODUKTINFORMATION

Kluby, które dotychczas wykorzystywały zalety karabinów ANSCHÜTZ otrzymują nowe rozwiązanie
dla przeprowadzania treningów z młodymi strzelcami. LaserPower (Nr. Kat. 716.0000) daje
najmłodszym możliwość bezpiecznego treningu w strzelaniu do tarczy. Niezależne opinie dowodzą, że
strzelectwo w znacznym stopniu zwiększa możliwość koncentracji u dzieci, tak więc LaserPower może
służyć nie tylko do przybliżenia dzieciom sportu strzeleckiego, ale także do ich ogólnego rozwoju.
Karabin laserowy nie jest bronią, tak więc dzieci już od 6 roku życia mogą w bezpieczny sposób
poprzez zabawę rozpocząć swą fascynację strzelectwem. Filozofią firmy ANSCHÜTZ jest
zapewnienie młodzieży wysokiej jakości sprzętu już na samym początku ich przygody ze sportem
strzeleckim.
Karabin laserowy wyposażony jest w uniwersalne łoże z barwionego na kolor brązowy twardego
drewna. Waga karabinu wynosi ok. 2.2 kg, co w zupełności spełnia oczekiwania młodego strzelca.
Zespół celowników oraz urządzenie spustowe są oryginalnymi produktami firmy ANSCHÜTZ i zostały
odpowiednio dostosowane dla młodych strzelców. Łatwy do obsługi zespół celowników bez problemu
uchwyci cel a dwustopniowy mechanizm spustowy 5066 dostarczy młodemu strzelcowi pierwszych
doświadczeń z funkcjonowaniem wysokiej klasy spustu. Urządzenie laserowe zainstalowane jest w
lufie karabinu i zasilane z wewnętrznej baterii. Zastosowany laser posiada klasę 1 co oznacza, że jest
całkowicie bezpieczny dla ludzi. Tak więc ucząc młodzież standardowych zasad bezpieczeństwa na
strzelnicy nie potrzebujemy dodatkowych środków bezpieczeństwa. Karabin dostarczany jest z
elektronicznym panelem, na którym znajduje się 5 tarcz biatlonowych przystosowanych do strzelania
na dystansie 10m. Możliwe jest także strzelanie na krótszym lub dłuższym dystansie. Tarcze
biatlonowe zasilane są z akumulatora lub z zasilacza sieciowego. Panel z tarczami posiada zdalne
sterowanie. Istnieje możliwość zastosowania do karabinu laserowego całej gamy dodatkowych
akcesoriów firmy ANSCHÜTZ. Karabin laserowy może być użyty także do treningu biatlonu letniego
lub jako atrakcja dla wszystkich chętnych sprawdzenia pewności ręki i celności oka.
Przyszli mistrzowie są obecnie zaledwie początkującymi strzelcami. Tworząc LaserPower firma
ANSCHÜTZ kładzie nacisk na to, aby młodzi strzelcy w krótkim czasie stawali się mistrzami.
Urządzenie zostało zgłoszone w Niemieckim Urzędzie Patentowym.

