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Výrobky z polymeru AKTON® výbornì absorbují energii a redukují zpìtný ráz
Akton® viskoelastický Polymer je patentovaný materiál, který zaruèuje, e výrobky KICK KILLER mají
vysoce efektivní úèinky a jsou velice pohodlné pøi pouití v pøírodì i na støelnici. Materiál je pouíván ji
více ne 20 let ve zdravotnictví pro sníení rizika proleenin a otlakù. Podloky vyrobené z polymeru
Akton®jasou jako mìkký poltáø, který tlumí energii zpìtného rázu, distribuuje sílu úderu a sniuje tvorbu
podlitin, modøin a bolesti od výstøelu støelné zbranì a dalí nárazy. Pùsobí jako kapalina pro tlumení
energie, ale je ve skuteènosti je mìkký, pevný materiál naputìný úasnou molekulární pamìtí. Materiál
neztrácí tvar nebo se nerozlomí jako pìna, gel nebo silikon. Chránièe jsou o 100% efektivnìjí ne u
konkurence, (testy byly provádìny v H.P. White Laboratory and rigid military testing).
Chránièe vyrábí pouze firma Action Products, Inc. (USA) a výrobky KICK KILLER s Akton®
viskoelastickým polymerem zajistí po dlouhá léta 100% a bezproblémové sluby.

2000

Cheek Saver® 2000
2000W pro velké paby
•
•
•
•

Ochrání pøed pohmodìním a podrádìním tváøí
Lehce snímatelný a pouitelný pro jinou zbraò
Pro standardní velikosti puek a støelných zbraní
3 mm silná podloka Akton® uvnitø mìkkého
usòového krytu.
Jsou navreny pro pøikrytí paby zbranì
ovinutím a upevnìním suchým zipem.

2000LT
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Podloky absorbující a redukující zpìtný ráz

2000LT stejný jako 2000 ale design Advantage
TImber®

Chrániè tváøí, Comb Combination 2020
•
•
•
•
•

Chrániè tváøí je 3 mm silný a na horní hranì je
silný 19 mm.
Kryt je z mìkké usnì, zvyuje pabu zbranì.
Zabraòuje tak pohmodìninám a podrádìní
tváøe pøi støelbì.
Pro vechny puky a støelné zbranì, lehce
snímatelný a pouitelný pro jinou zbraò, neponièí
lak na Vai puce nebo jiné støelné zbrani.
Pro vechny standardní paby.

2020

2800

•
•
•

Absorbuje zpìtný ráz, sniuje trhnutí a vyèerpání
Zajiuje støeleckou pøesnost
Zajiuje pohodlí a trvanlivost

Rukavice 2800R Hand Saver Shooting Glove
Rukavice 2800L Hand Saver Shooting Glove - pro
leváky
(dodávány ve velikosti S, M, L, XL)
Obsahují ergonomickou vrstvu AKTON pro sníení
efektu dneních horkých náplní a velkých kalibrù. Je
vyrobena z jelení kùe a zajiuje pevné uchopení
zbranì
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Chrániè ruky Hand Saver® Shooting Glove
2800
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Podloky absorbující a redukující zpìtný ráz - Kick Killer®
Odnímatelný chrániè ramene The Original Kick Killer"
•
•
•

2500

Zajiuje pohodlnou støelbu bez pokození pokoky
Lehce se upevní uvnitø odìvu suchým zipem (dodány s výrobkem)
Dalí suchý zip umoòuje lehké pøesunutí do jiného odìvu

Standardní podloka Kick Killer" Pad 2300
Univerzální, 100 x 152 x 6 mm silná podloka Akton® pro vìtinu
puek a støelných zbraní.
Chrání pøed zpìtným rázem a do 12 kalibru, u puek kalibrù 30-06.

Podloka Mag Kick Killer® 2500
Extra ochrana, 100 x 152 x 13 mm silná podloka AKTON pro
silné støelné zbranì nebo vysoké kalibry puek.

Dámský chrániè ramen/hrudi #2200
Tento chrániè ramen/hrudi je dlouhý 254 mm a vejde se do koíèku podprsenky, pod pás podprsenky a
rameno. Chrániè je vyroben z mìkkého pohodlného materiálu v pøírodní barvì, take není vidìt pod
obleèením, s bezpeèenostím suchým zipem a kroukem, uvnitø je známá podloka proti trhnutí o síle
6 mm AKTON®
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2200

2300

Slip-On-Butt-Pads

2606

Sniuje zpìtný ráz o více ne 50%
Unaví se Vae zbraò - ne Vae rameno s vrstvou 13 mm
Akton®

•
•

lehce se nasadí a sundá
má hluboký zadní díl pro vìtí stabilitu na zbrani

Rozmìry paeb a velikosti
Velikost

Délka (mm)

íøka (mm)

X-small
Small
Medium
Large

117
128
132
135

41
38
42
44
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Podloky absorbující a redukující zpìtný ráz na paby

2606LT
Pravá kùe, suchý zip
Velikost

Typ/barva

Small
Medium
Large

èerná
2606LB-S
2606LB-M
2603LB-L

hnìdá
2606L-S
2606L-M
2606L-L

Pravá kùe, suchý zip, design Advantage Timber®
Typ/barva

Small
Medium
Large

Advantage Timber®
2606LT-S
2606LT-M
2603LT-L
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Velikost

Materiál Cordura®, suchý zip, design Woodlands
Velikost

Typ/barva

Small
Medium
Large

Woodlands
2608C-S
2608C-M
2608C-L

2608C
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Pravá kùe, upevnìní koený øemínek
Velikost

èerný

hnìdý

X-small
Small
Medium
Large

2607LB-XS
2607LB-S
2607LB-M
2607LB-L

2607L-XS
2607L-S
2607L-M
2607L-L

2607

Pravá kùe, koený øemínek,
design Advantage Timber®
Velikost

Advantage Timber®

X-small
Small
Medium
Large

2607LT-XS
2607LT-S
2607LT-M
2607LT-L

2607LT

Propex® je registrovanou známkou firmy AMOCO Fabrics &
Fibers, Co.
Advantage Timber® je registrovanou známkou firmy Jordan Outdoor
Enterpris, Ltd.
Cordura® je registrovanou známkou firmy Dupont

Chrániè ramene absorbující a redukující zpìtný ráz
2900,2900LT a 3000
•
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•
•
•
•
•
•
•

obsahuje Akton® viskoelastický polymer-nejefektivnìjí tlumiè
nárazù ve svìtì
vyí a delí podloka absorbující a redukující zpìtný ráz
delí popruhy pro lepí nastavení pøes hruï
irí popruhy pro vìtí pohodlí
silnìjí spony
2900LT
celý chrániè je moné prát
jedna velikost pro vechny
dostupný pro pravou i levou ruku

Materiál:
2900
2900LT
3000

Spice Vinyl
Advantage Timber®, pravá kùe
Cordura Woodlands

2900

3000

Byly provedeny testy pro zmìøení velikosti tlumení energie zpìtného nárazu podlokou navrenou
pro tento úèel u puek a støelných zbraní. Dùvodem tohoto testu bylo porovnání tlumících
schopností podloky Akton® s dalími tøemi podobnými výrobky bìnì dostupnými na trhu.
Bìhem tohoto experimentu byly opakovanì poutìny tìké pøedmìty z urèité výky na povrch
testovací podloky, která byla upevnìna na tupém a pevném kvádru (bloku). Poèet rázù a
poskoèení potom bylo zmìøeno, aby se zjistilo, kolik této síly bylo utlumeno nebo vráceno pøi
zpìtném vyskoèení nahoru.
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Testy zpìtného nárazu

Výsledky testù:
Zpìtné vyskoèení pøi váze 8.5 g, prùmìrnì v mm
AKTON polymer
Tru Glo
Northeast Prod.
Northwest Terr.

100
330
180
390

Zpìtné vyskoèení pøi váze 126.5 g, prùmìrnì v mm
AKTON polymer
Tru Glo
Northeast Prod.
Northwest Terr.

13
406
266
318

Vincent Serra October 7, 2002
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Bìhem kadého testovacího cyklu, odvedly podloky AKTON více kinetické energie vytvoøené
zemskou pøitalivostí ne podobné výrobky. Výsledky vedou k závìru, e polymerové podloky
AKTON lépe pracují pro ochranu pøi pøenosu energie nárazu.

