
TRENAŻERY ELEKTRONICZNE SCATT
Systemy SCATT to trenażery elektroniczne o wysokiej precyzji, 
niewygórowanej cenie oraz intuicyjnej obsłudze. Dzięki małej wadze sensora 
oraz doskonałemu oprogramowaniu systemy SCATT są idealnym narzędziem 
do doskonalenia umiejętności strzeleckich zarówno dla początkujących jak i 
zaawansowanych strzelców.

Analiza punktu celowania nie pozostawia użytkownikowi żadnych 
wątpliwości, pokazując dokładnie wykonany ruch broni (zarówno przed, w 
trakcie jak i po strzale), a możliwość odtwarzania procesu celowania 
indywidualnie dla każdego strzału odkrywa każdy jego szczegół. Trenażer 
nadaje się zarówno do użytku domowego jak i treningów na strzelnicy. 

Analiza punktu celowania wskazuje jednoznacznie błędy popełniane przez 
strzelca oszczędzając czas oraz amunicję. Pozwala to na kompleksową analizę 
i zrozumienie techniki strzelca. Urządzenie zapisuje wszystkie parametry, które 
są istotne aby celnie tra�ać w cel. Zapisane dane mogą być odtwarzane w 
czasie rzeczywistym.

Wieloletnie prace nad rozwojem 
trenażerów doprowadziło do powstania 
systemu treningowego o niezrównanej 

jakości. Scatt MX i BASIC eliminuje 
konieczność stosowania urządzenia 

montowanego przy tarczy. Jest to kolejny 
krok naprzód. Papierowe tarcze  i 
komputer PC z interfejsem USB to 

wszystko czego potrzebujesz. 
Pomysłowy system mocowania pasuje 
praktycznie do wszystkich średnic lufy, 
okrągłych lub prostokątnych. Trenażer 
jest w pełni kompatybilna z tarczami 
elektronicznymi np. SIUS. Urządzenie 

jako jedno z nielicznych można używać 
na zewnątrz pomieszczeń. Strzelanie 
możliwe z odległości od 2,5 do 300m.  

• Systemy do treningów suchych   

   jak i przy użyciu ostrej amunicji

• Przeznaczone do stosowania 

   zarówno wewnątrz jak i na 

   zewnątrz

• Systemy działają z tarczami 

   elektronicznymi

• Wypróbowane i przetestowane 

   oprogramowanie SCATTPRO 

   zapewnia unikalny system 

   rejestrowania strzałów – dla 

   zaawansowanych analiz.

• Wymiary sensora 26 x 31 x 70 mm

• Waga sensora to jedynie 36g

• Najnowsze, wieloplatformowe 

oprogramowanie SCATT Basic to 

przejrzyste i przyjazne dla 

użytkownika oprogramowanie. 

Wszystkie dane zarówno w formie 

gra�cznej i cyfrowej można 

zapisywać, drukować i udostępniać.

• Wymiary sensora 26 x 31 x 34 mm

• Waga sensora to jedynie 36g
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TRENAŻERY ELEKTRONICZNE SCATT
Elektroniczne trenażery komputerowe przeznaczone do treningu w pomieszczeniach. Modele są wyposażony w czujnik optyczny i mogą być używane w 
różnych odległościach od 5 do 10 metrów.

Tarczę elektroniczną należy zamontować na ścianie, przed kulochwytem lub na statywie fotogra�cznym. Tarcza łączy się z komputerem za pomocą 
kabla USB, bez potrzeby doprowadzenia dodatkowego zasilania. Czerwone i zielone diody LED wbudowane w górną i dolną ramkę tarczy pozwalają na 
przeprowadzanie treningu dla konkurencji z ograniczeniem czasowym (np. pistolet sportowy).

Sensor optyczny należy zamontować na broni palnej. Sensor precyzyjnie określa ruch broni podczas celowania i zwalniania mechanizmu spustowego. 
Sensor komunikuje się dwukierunkowo z tarczą elektroniczną za pomocą podczerwieni. 

Bezprzewodowy sensor optyczny 
z wbudowaną baterią może być 
ładowany z portu USB w 
komputerze. Żywotność baterii ok. 
30 godzin ok. 10.000 strzałów. 
Opcjonalny czujnik nacisku spustu 
można podłączyć bezpośrednio do 
sensora optycznego.

SCATT WS1 SCATT USB

Przewodowy sensor optyczny 
podłączony do portu USB 

w komputerze. Opcjonalny czujnik 
nacisku spustu należy podłączyć 

bezpośrednio do komputera.

Elektroniczny trenażer komputerowy 
przeznaczony do treningu z odległości 
od 4 do 6 metrów od tarczy.

Tarczę elektroniczną należy 
zamontować na ścianie lub na statywie 
fotogra�cznym. Tarcza łączy się z 
komputerem za pomocą kabla USB, bez 
potrzeby doprowadzenia dodatkowego 
zasilania. Czerwone i zielone diody LED 
wbudowane w górną i na dolną ramkę 
tarczy pozwalają na przeprowadzanie 
treningu dla konkurencji z ograniczeniem  
       czasowym (np. pistolet sportowy).

Bezprzewodowy sensor optyczny w postaci wkładki dolufowej 
przeznaczony do pistoletów 9mm i .45. Sensor precyzyjnie określa ruch 
broni podczas celowania i zwalniania mechanizmu spustowego. Sensor 
komunikuje się dwukierunkowo z tarczą elektroniczną za pomocą 
podczerwieni. Sensor zasilany jest baterią AG5, której żywotność wynosi 
ok. 10.000 strzałów. 

Elektroniczny trenażer komputerowy 
przeznaczony do szkolenia biathlonistów. 
Tarcza składa się z 5 celi imitujących 
strzelanie na 50 metrów. System nie tylko 
rejestruje ślad celowania, ale również ruch 
broni podczas przechodzenia do 
kolejnego celu.

Tarczę elektroniczną należy 
zamontować na ścianie lub na statywie 
fotogra�cznym w odległości 5 metrów. 

Tarcza łączy się z komputerem za pomocą kabla USB, bez potrzeby 
doprowadzenia dodatkowego zasilania. Tarcza wyposażona jest w diody 
LED sygnalizujące tra�enie.

Bezprzewodowy sensor optyczny należy zainstalować na broni palnej. 
Sensor precyzyjnie określa ruch broni podczas celowania i zwalniania 
mechanizmu spustowego. Sensor komunikuje się dwukierunkowo z tarczą 
elektroniczną za pomocą podczerwieni. Sensor ma wbudowaną baterię. 
Może być ładowany z portu USB w komputerze. Żywotność baterii ok. 30 
godzin ok. 10.000 strzałów. Opcjonalny czujnik nacisku spustu można 
podłączyć bezpośrednio do sensora optycznego.

Czujniki nacisku spustu Opcjonalne systemy mocowań sensora optycznego Torby
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