Tactical Advancement Concepts is de Nederlandse dealer voor de CAA Micro
Roni.
CAA is in 2004 opgericht en is een gevestigde ontwerper, ontwikkelaar en
wereldklasse producent van moderne tactische accessoires, richtmiddelen en
upgrades voor Defensie, Politie en civiele vuurwapengebruikers.
CAA is er trots op om vele moderne tactische accessoires te hebben ontwikkeld
die nu de benchmark zijn in de vuurwapen industrie.
Reeds vele jaren zijn er ‘conversion kits’ op
de markt om handvuurwapens tijdelijk te
veranderen in iets dat functioneert als een
karabijn of Sub-compact primair wapen.
De voordelen zijn voor de hand liggend, een
kolf, twee punten om het wapen vast te
houden, en de mogelijkheid om
richtmiddelen en dergelijke te monteren zijn
allemaal snel te bedenken.
Maar waar anderen lang duren om in elkaar
te zetten, onpraktisch en soms kwalitatief
minderwaardig zijn heeft CAA nu met afstand het beste product op de markt in de
vorm van de Micro Roni.

Onze gebruikers uit de Defensie en Politie wereld hebben ons
bepaald bij een aantal verbeterpunten van de eerste generatie
Roni. Daarom hebben we de ergonomie verbeterd.
En nu heeft de Micro Roni naast de 5 seconden montage ook
de 1 seconde extra magazijn wissel functies.

Daarnaast een vast montagepunt voor lamp/laser, quick detach sling bevestiging
en speciale versies zoals de glasbreker en optie voor het monteren van
geluidsdempers.

Wanneer u voor uw overheidsdienst de Micro
Roni via Tactical Advancement Concepts
inkoopt bent u verzekerd van een snelle
levering, goede prijzen en een Nederlandse
verkoop en servicedesk.
Neem vandaag nog contact met ons op via
onze website: www.tactraining.nl

Nadat wij de Micro Roni een ruim jaar hebben kunnen testen (+50.000 patronen)
zijn wij tot een sterke overtuiging gekomen. In het Europa van vandaag volstaat
het niet dat agenten die in een extreem geweld situatie terecht komen alleen een
pistool dragen. Maar een extra wapen in de auto zorgt weer voor andere
uitdagingen en dreiging. Dus wat is er mooier dan naast het zware vest een
Micro Roni te leggen? Is de dreiging hoog genoeg om je zware vest aan te doen?
Dan is het ook hoog genoeg om je Walther in een Micro Roni te doen. Nu kan
iedere agent met zijn eigen dienstwapen opeens op 40 meter betrouwbare, snelle
treffers maken. Minder risico voor de collega’s en minder risico voor burgers.
Om het voordeel aan te tonen hebben wij hiervan een voorbeeld video gemaakt
welke u kunt vinden op ons Youtube kanaal: https://youtu.be/6_nLwRWmNYQ

