
 

 
 

ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΕΣ FX® ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ 9 MM & .38 CAL 
 

Τα FX είναι το πιο ρεαλιστικό σύστημα εκπαίδευσης. 
Οι χρωμόσφαιρες της σειράς FX είναι η βάση του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού συστήματος με τον μοναδικό τους τηλεσκοπικό σχεδιασμό και 
την πατενταρισμένη τεχνολογία μείωσης ενέργειας.  
Οι κοίλες σφαίρες χρησιμοποιούνται με τον εκπαιδευτικό οπλισμό και 
εξασφαλίζουν την πλέον ρεαλιστική εκπαίδευση. 
 

  
 
 
 

 
   
 
Χαρακτηριστικά των χρωμοσφαίρων FX® 
 
• Σχεδιασμένες για χρήση από Στρατιωτικό και Αστυνομικό προσωπικό  
• Προωστικές μη-τοξικές και ασφαλείς στην χρήση   
• Μείγμα από υδρο-διαλυτούς παράγοντες  
• Επιλογή ανάμεσα σε 6 χρώματα: κόκκινο, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί, άσπρο 
και κίτρινο  

• Το χρώμα επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό του σημείου που έβαλε η 
χρωμόσφαιρα 

• Τακτικά ακριβείς και βαλλιστικά συμβατές με πραγματικές βολίδες σε 
απόσταση έως 7,5μ.  

• Χαμηλό επίπεδο ήχου, δεν απαιτείται εξοπλισμός προστασίας ακοής 
• Ρεαλιστική ανάκρουση 
• Δεν απαιτείται ιδιαίτερη βαλλιστική υποδομή 
• Ιδανικές για εκπαίδευση κάθε στιγμή σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο 
• Χρησιμοποιούνται ΠΑΝΤΑ σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό ασφαλείας FX®, 

(κράνος, προστατευτικό λαιμού και προστατευτικό γεννητικών οργάνων). 
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Επιπλέον τα κιτ μετατροπής SIMUNITION®: 
 
• Προσωρινή μετατροπή του όπλου από τον 
χρήστη. Δεν απαιτούνται εργαλεία 

• Ειδικός σχεδιασμός ασφαλείας αποκλείει 
την χρήση και τον πυροβολισμό με αληθινές 
σφαίρες. 

• Λειτουργεί με το υπηρεσιακό όπλο του 
χρήστη χωρίς να προσθέτει επιπλέον βάρος. 

• Λειτουργία ρεαλιστικού όπλου σε 
ημιαυτόματα και πλήρως αυτόματα μοντέλα  

 

   

 

 
Οι χρωμόσφαιρες FX® είναι ιδανικές για εκπαίδευση: 
 
• Ρεαλιστικά Σενάρια Εκπαίδευσης με προσομοίωση 
αντιπαράθεσης δυνάμεων 

• Δυνατότητα απόφασης πυροβολισμού ή μη. 
• Ατομικές αλλά και ομαδικές ασκήσεις. 
• Αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις. 
• Σενάρια μαχών Close-quarter (CQB) 
• Σενάρια επιχειρήσεων εντός κατοικημένης περιοχής 

(MOUT-FIBUA) 
• Προστασία VIP 
• Εκκαθάριση χώρων / κτηρίων / χαρακωμάτων 
• Μάχη σε δασικές περιοχές 
• Ασκήσεις περιπολίας 
• Ασκήσεις ειδικών αποστολών 
 

               

 
 
 
Οδηγίες χρήσης 
 
• Σχεδιασμένες για Στρατιωτική εκπαίδευση και επιβολή του νόμου  
• Χρησιμοποιούνται κάτω από την καθοδήγηση εκπαιδευτή στην χρήση  

SIMUNITION® 
• Χρησιμοποιούνται μόνο με όπλα που έχουν τροποποιηθεί με τα κιτ 
μετατροπής της  SIMUNITION® 

• Σημάνετε καθαρά τα τροποποιημένα όπλα με ταινία FX® στην σκανδάλη, στην 
λαβή και στην γεμιστήρα. 

• Η εταιρεία συστήνει να υπάρχει μία απόσταση 30εκ τουλάχιστον όταν 
πυροβολείτε με 9mm και .38 cal. FX® Marking Cartridges. 

• Ο χρήστης πρέπει να φοράει εξοπλισμό προστασίας (κεφαλής, θώρακα, 
γεννητικών οργάνων). Συστήνεται η πλήρης προστασία σώματος. 

• Ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημίες 
• Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμούς, απώλειες ή ζημίες λόγω 
κακής χρήσης των συγκεκριμένων πυρομαχικών. 

 


