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DryFire ammuntasimulaattori - valmennusta ja harjoi ttelua 
kaikille ampujille 

 

Aloittelija, kokenut tai olympiatason savikiekkoamp uja, riistanvalvoja, 
tuholaistorjuja, metsästäjä, sotilas, poliisi tai m uu tuliaseen käyttäjä saa 
erittäin arvokasta harjoitusta ja valmennusta käytt ämällä DryFireä.  

Asesepät käyttävät DryFireä myös asiakkaidensa asei den sovituksen 
viimeistelyyn.  

Ajatko radalle, ostat pari askia paukkuja, maksat parista sarjasta ja annat palaa. Valitsetko 
kiekkosi tasollesi sopivista, vai ammutko täyden sarjan.  

Älä huijaa itseäsi - tämä ei ole harjoittelua - se on yksityinen ei kilpailu sarja ja useimmat 
laukauksesi osuvat kiekkoihin, joihin jo tiedät osuvasi. Savikiekon rikkoutumisen 
näkeminen tekee hyvää itsetunnolle ja antaa rutkasti itseluottamusta - mutta harjoittelun  
tarkoituksena on osua niihin kiekkoihin, joihin et osu koko ajan.  

Paitsi että DryFire tarjoaa sinulle tuhansia harjoittelemisen arvoisia kiekkoja se jopa 
ilmoittaa miten paljon (cm:n tarkkuudella) ammuit ohi - kaikissa lajeissa ja kaikilla radoilla.  

Harjoittele, Harjoittele, Harjoittele! 

Uudet taidot vaativat tehokasta harjoittelua. Tekninen suorituksesi pitää olla automattinen 
sen on oltava osa lihasmuistiasi, ja harjoittelu on ainut tie, mikä johtaa tähän.  

Oikealla harjoitusradalla kulutettu aika ja raha korostuu ja on tehokkaampaa, jos 
ammuntaa on harjoiteltu etukäteen. DryFire antaa mahdollisuuden harjoitella ilman huolia 
säästä, radalle kulkemisesta tai kiekoista ja panoksista maksamisesta. Voit harjoitella sitä, 



mitä olet oppinut ohjaajasi kanssa mukavasti omassa makuuhuoneessa, autotallissa tai 
vajassa.  

Suoraan sanottuna - hyvää ohjaaja ei korvaa mikään . Uskomme täysin tämän, ja 
suosittelemme painokkaasti säännöllistä ohjausta taitojesi vähitellen parantuessa.  

Ohjaaja näyttää sinulle oikean tekniikan ja havaitsee puutteet ja havaitsee virheet 
suorituksessasi. Sitten kun tiedät mitä tehdä ja mitä teet väärin, sinun on harjoiteltava 
sinnikkäästi, kunnes oikea tekniikka tulee automaattiseksi - Tässä vaiheessa DryFire tulee 
mukaan.  

 

Pelätyt edistyksen tasanteet 

DryFire on ihanteellinen apu taidon tasanteiden ylittämiseen. Usein tarvitaan ohjeita jotta 
ymmärtää miten edistyä, mutta jälkeenpäin huomaa, että se riippuu tuhansien kiekkojen 
harjoittelusta. Saavutus, jossa DryFire on erinomainen.  

DryFiren avulla on mahdollista edetä luokasta C luokkaan A kolmessa kuukaudessa. 
Meillä on siitä runsaasti todistusaineistoa.  

Tiedämme myös, että radalla harjoittelu tietyn tason savuttamiseksi voi olla äärimmäisen 
kallista. Tästä syystä DryFire auttaa myös lompakkoasi. Kokeile vapaasti 
säästölaskuriamme (savings calculator) nähdäksesi kuinka paljon DryFire voi auttaa 
säästämään.  



 

Arastelun kirous 

Tämä on seurausta siitä, kun ampuja alkaa ennakoida aseen ääntä ja potkua ja tämä 
aiheuttaa jännitystä monissa lihaksissa ja kuten ampumisessa yleensäkin jännitys on 
tarkkuuden vihollinen. Pehmeä ja rento, ei nykivä eikä jännittynyt, siinä onnistumisen 
avaimet. Arastelua on hyvin vaikea parantaa, mutta DryFire osaa auttaa..  

DryFire sallii lihasmuistin kehittyä ilman aseen ääntä ja potkua. DryFire ohjelmisto osaa 
tuottaa simuloidun laukauksen äänen, mutta tämä voidaan aina haluttaessa kääntää pois 
päältä. 


