
TARCZE ELEKTRONICZNE
SIUS - wiodący na świecie producent 
elektronicznych systemów punktacji dla 
sportu, wojska i policji. Od ponad 50 lat 
nazwa SIUS jest synonimem jakości 
w świecie międzynarodowych sportów 
strzeleckich. W 2016 roku po raz siódmy 
z rzędu SIUS był odpowiedzialny za całą 
instalację i zarządzanie we wszystkich 
konkurencjach strzeleckich na Igrzyskach 
Olimpijskich. SIUS po raz kolejny udowodnił 
swoją niezawodność pod każdym 
względem.

Systemy tarcz elektronicznych do strzelań na odległość 10 metrów

AUTONOMICZNA TARCZA HS10

Autonomiczna wersja tarczy HS10 pozwala 
na ustawienie pojedynczego stanowiska 
przy minimalnych kosztach. Do 
uruchomienia traczy należy doprowadzić 
jedynie zasilanie. Urządzenie jest od razu 
gotowe do użycia. Zintegrowany 
wyświetlacz cyfrowy wyświetla ilość 
oddanych strzałów, kierunek oraz wynik 
strzału zarówno dla strzelca i widzów. 
Pozwala to na użycie tarczy bez 
konieczności stosowania jednostki sterującej 
(np. komputera PC) i monitora. Tarcza 
sterowana jest z dołączonego pilota 
umożliwiającego prostą i intuicyjną obsługę.
W zestawie z tarczą dostarczany jest 
specjalny kulochwyt umożliwiający montaż 
do ściany lub na dodatkowo dostępnym 
stojaku. 

LASERSCORE LS25/50 HYBRIDSCORE HS25/50

Tarcze elektroniczne wykonane w technologii LASERSCORE i HYBRIDSCORE LS25/50 i HS25/50 są przeznaczone do strzelań z karabinów i pistoletów 
małokalibrowych. Tarcza wyposażona jest w sygnalizację rozpoczęcia i zakończenia strzelania- czerwony / zielony sygnał świetlny. Tarcza może być 
również zastosowana do konkurencji pistolet szybkostrzelny. Tarcze mogą być również stosowane do strzelań z amunicji centralnego zapłonu po 
zainstalowaniu dodatkowej osłony

• Nadzwyczajna dokładność
• Do dowolnej amunicji
• Brak mechanicznych części
• Wielokrotny pomiar optyczny na 
   całej powierzchni tarczy
• 160 000 pomiarów na sekundę
• Niskie koszty użytkowania 
   (brak papierowych/gumowych rolek)
• Odporna na warunki atmosferyczne 
• Wiele możliwości kon�guracyjnych 
   (np. wzmocniona przednia rama do 
   pocisków ze stalowym płaszczem)
• Najlepszy stosunek ceny do wydajności

Systemy tarcz elektronicznych do strzelań na odległość 25 metrów

• Rewelacyjna dokładność
• Brak błędów paralaksy
• System hybrydowy- pomiar wiązką 
   podczerwieni i pomiar akustyczny 
• Produkt opatentowany
• Niskie koszty użytkowania 
   (brak papierowych/gumowych rolek)
• Wiele możliwości kon�guracyjnych 
   (np. wzmocniona przednia rama do  
   pocisków ze stalowym płaszczem do 
maks. 1500 dżuli, V<380m/s)
• Najlepszy stosunek ceny do wydajności

Tarcza HS10 spełnia wszystkie 
wymagania, aby zainstalować optymalną 
budżetową kon�gurację. System 
umożliwia zarówno instalacje 
jednostanowiskowe, wielostanowiskowe 
jak również pełnego kompletu z 
konkurencjami sterowanymi centralne z 
wyświetlaniem wyników strzelań na 
ekranach panoramicznych lub ekranach 
projekcyjnych.

HYBRIDSCORE HS10

• Brak błędów paralaksy
• System hybrydowy pomiar wiązką podczerwieni i pomiar akustyczny 
• Zintegrowane oświetlenie LED o wysokiej jasności
• Niskie koszty użytkowania (brak papierowych/gumowych rolek)
• Idealna do zastosowania na strzelnicach zewnętrznych
• Produkt opatentowany
• Najkorzystniejsze opcje cenowe
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TARCZE ELEKTRONICZNE

Tarcza S110 jest 
przeznaczona do strzelań z 
pistoletów i karabinów 
małego i dużego kalibru na 
odległość 50m/100m/300m. 
Może służyć również jako cel 
myśliwski. Różne cele 
myśliwskie można 
zamontować za pomocą 
specjalnego adaptera. 

Systemy tarcz elektronicznych do strzelań długodystansowych

S101 S110

Tarcza S101 jest 
przeznaczona do strzelań 
z pistoletów i karabinów 
małego i dużego kalibru. 
Nadaje się do testów broni 
i amunicji, służy również 
jako cel myśliwski. Różne 
cele myśliwskie można 
zamontować za pomocą 
specjalnego adaptera.

S310

Tarcza S310 jest
 przeznaczona do strzelań
z karabinów
wielkokalibrowych. Tarcza
może zostać użyta jako cel 
myśliwski. Różne cele
myśliwskie można
zamontować za pomocą specjalnego adaptera. 
Jest to jedyna tarcza do strzelań na odległość 300m na świecie 
zatwierdzona przez ISSF (Faza 1,2 i 3).

S305

Tarcza S305 jest 
przeznaczona do strzelań 
myśliwskich z broni kulowej 
do ruchomego celu na 
odległość 50m. Tarcza 
montowana jest na 
urządzeniu do 
samoczynnego transportu 
tarcz RT-50.

Instalacje wielostanowiskowe

Systemy SIUS zostały zaprojektowane modułowo, tak aby można je było 
dostosować do indywidualnych wymagań konkurencji. Od klubu do 
Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich - wszystko jest możliwe!

Cała infrastruktura musi spełniać wymagania organizacji ISSF. Każdy 
pojedynczy strzał jest natychmiastowo oceniany i prezentowany na liście 
rankingowej. Wyniki są wyświetlane dla każdego strzelca na jego własnym 
monitorze i na dużych ekranach projekcyjnych dla widzów. System umożliwia 
również dostarczanie rzeczywistych wyników strzelań i rankingów do stacji 
telewizyjnych na żywo.

AR 

Otwarty system detekcji amunicji 
naddźwiękowej jest łatwym w 
obsłudze systemem do treningu z 
amunicją dużego kalibru 
(minimum 450 m/s). Tarcza 
może być podłączona za pomocą 
kabla lub bezprzewodowo.
Odległość strzelania do tarczy od 
35 do 1200 metrów. Produkt 
charakteryzuje się bardzo niskim 
kosztem utrzymania.

Systemy tarcz dla wojska

Oferujemy systemy tarcz 
elektronicznych dostosowane 
do każdego kalibru i odległości. 

Tarcza współpracuje z 

systemem USS. Posiadamy w 
ofercie również 
bezprzewodowe tarcze i 
rozwiązania. SIUS produkuje 
różnorodne tarcze, które mogą 
być używane z amunicją od 

5,56 do 205 mm.
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