
shooting unlimited

Triton
The great feeling of 
bringing home your 
own game and filling 
the pantry with locally 
sourced, organic meat.

The silence
the expectation
the excitement 

The feeling of being in the 
now and at one 

with nature.

Více informací zjistíte na www.zbrane.subrt.cz a na www.aimsport.se 

Caliber 17 (.17HMR) 25dB     

Caliber 22 (.22LR) 22dB     

Caliber 22 (.223) - 26dB  31dB   

Caliber 265 (6.5x55)  - 24dB  30dB  32dB  34dB 

Caliber 30 (.308)  - - 28dB  31dB  33dB 

Caliber 30 (30.06)  - - 26dB  30dB  32dB 

Caliber 30 (300 Win Mag) - - 23dB  29dB  

31dB 

Caliber 338 (8x57JS)  - - 25dB  27dB  30dB 

Caliber 375 (9.3x62) - - 21dB  24dB  26dB 

Délka 150mm 148mm 221mm 250mm 250mm

Prodloužení hlavně o  135mm 133mm 111mm 140mm 140mm

Průměr 33mm 42mm 44mm 49mm 56mm

Max průměr hlavně - - 19,5/23mm 19,5/23mm 

Vhodný: hluk je nižší než 135dB  
Méně vhodný: hluk slyšitelný pro uši, je mezi 135-137dB  
Nedoporučený: hluk neefektivně tlumen, je více než 137dB

*=Max průměr hlavně 19,5mm: ½x20 UNF, ½x28 UNEF, 13x1, 14x1 och 15x1 
 *=Max průměr hlavně 23mm: 5/8x18UNF, 5/8x24UNEF, 16x1,   
 17x1 och 18x1     

 Rimfire II  Triton no.3 Triton no.4 Triton no.5 Triton no.6



Rimfire II je kompaktní tlumič, montovaný na hla-
veň a navržen pro použití s jakýmkoliv maloráž-
kovým střelivem na trhu. Rimfire II je dostupný 
pro ráži .17 a .22 LR.
Rimfire je velmi jednoduché čistit, což je nutné 
pro jeho správnou funkci. Díky unikátní technolo-
gii “monocore”  je čištění neskutečně snadné.
Rimfire II cal. 22 má perfektní útlum hluku na 
jakékoliv ráži .22 LR.  Pokud používáte pro střel-
bu .22 LR Subsonic, útlum hluku je takový, že 
prakticky uslyšíte pouze mechanizmus zbraně při 
výstřelu.
Rimfire II cal. 17 sníží hluk výstřelu u ráže .17 tak, že 
ho Vaše uši budou milovat. 

Triton No. 3 – malé ráže a montáž zepředu na hla-
veň, to je tlumič Triton No. 3. Vhodný pro malé 
ráže mezi (.222) a 6.7mm (.260). Přestože je to 
malý tlumič s velmi zanedbatelnou hmotností, 
díky jeho tlumícím schopnostem rozhodně zazna-
menáte, že ho máte připevněný na hlavni.  Triton 
No. 3 je optimální pro ráži .223, ale je samozřejmě 
efektivní i pro .243 a 6XC. 
Triton No. 4 – Active Hunter je tlumič pro aktivní 
lovce, kteří loví v pohybu a chtějí mít co nejkom-
paktnější a nejlehčí vybavení zbraně s půso-
bivým výkonem. Kompaktní rozměry a nízká  
hmotnost je vhodná pro střelbu s optikou s malým 
zvětšením, nebo se záměrným křížem. Triton No. 
4 je skvělý pro lov na naháňkách, speciálně pro  
lovce se psem. Triton No. 4 je vhodný pro ráže .308 
a 6.5x55, ale je velmi efektivní i pro ráži 30-06.

Triton No. 5 – Hunting Performance je vlajkovou 
lodí série Triton. Je skutečnou jedničkou mezi tlu-
miči pro lovce. Poskytuje skvělý útlum a redukci 
zpětného rázu. Je to perfektní model pro lovce, 
kteří mají rádi různé typy lovu. Jak při lovu ve sto-
je, tak v pohybu přináší nejlepší výkon a variabili-
tu. Triton No. 5 je optimální pro ráže .308 a 30.06, 
ale stejně efektivní je i pro silnější ráže, jako je 
například 300 Win Mag.

Triton No. 6 – Ultra Performance je nejefektivnější 
z tlumičů řady Triton - efektivní útlum i pro velmi 
silné ráže. Je rozměrově a váhově srovnatelný, jako 
tlumič Triton No. 5. 
Tlumič No. 5 a Triton No. 6 jsou oblíbenými tlumiči 
pro lov na posedu. Triton No. 6 je optimální pro 
ráži .300 Win Mag, ale i další, jako jsou .308, 30.06 a 
další magnumové ráže.

  Redukce hluku - chrání sluch všech okolo  
	 střelci,	psovi	i	okolnímu	světu
		Útlum	zpětného	rázu	-	bezpečnější	střelba
		Redukce	pohybu	hlavně	při	výstřelu	-		 	

	 rychlejší	a	přesnější	druhý	výstřel
		Redukuje/eliminuje	povýstřelové	zplodiny 

	 nezaznamenáte	záblesk	po	výstřelu
 Redukuje	hluk	výstřelu	–	menší	narušení		

	 okolního	prostředí

Bez ohledu na to, co táhne lovce 
k lovu, Aimsport dává benefity, 
které pomohou k lepšímu požitku 
z lovu. 

Triton
Shooting Unlimited
Všechny	tlumiče	Triton	jsou	spojeny	s	perfektním	
pocitem	ze	střelby!	

Střelba	s	tlumičem	Vám	umožní	intenzivní	a	
dlouhodobou	střelbu,	bez	strachu	z	poškození	
nebo	přehřívání.
Nerezový	kov	uvnitř	tlumiče	zajišťuje:

 Dlouhou	životnost	i	při	pravidelném	používání
 Záruka	5	let


