
PŁYTY ANTYRYKOSZETOWE I KULOCHWYTY
Płyty antyrykoszetowe

Płyty antyrykoszetowe wykonane są z granulatu lub włókien gumowych wiązanych poliuretanem i znajdują zastosowanie na strzelnicach kulowych 
różnego typu. Płyty te stosowane są na strzelnicach jako antyrykoszetowe okładziny ścian, su�tów, podłóg oraz jako osłony antyrykoszetowe 
kulochwytów głównych lub bocznych, chroniące użytkownika przed niebezpiecznymi rykoszetami i odpryskami pocisków. Płyty mogą być dodatkowo 
pokryte warstwą wylewki poliuretanowej.Powierzchnia płyt może być gładka, ry�owana lub trapezowa.Dostępne kolory płyt zielony, czerwony, czarny.

Wymiary zewnętrzne płyt [mm]: 500×500, 600×700, 600×750 i grubości 30, 43, 50, 70 mm.Mogą być wykonane w wersji trudnopalnej w klasie B -s1 f1

dla płyt podłogowych, D-s3, d0 dla płyt ściennych i su�towych zgodnie z normą PN-EN 13501-1.

Standardowe płyty gumowo-poliuretanowe Specjalne płyty gumowo-poliuretanowe

Płyty podłogowe

Płyty ścienne i su�towe

Płyta ry�owana

Płyta trapezowa

Płyty kulochwytowe Bloczki gumowo-poliuretanowe
Płyty kulochwytowe gumowo-poliuretanowe

Współczynnik pochłaniania dźwięku  (    )α

sklejka 0.09 0.10 0.10

Materiał / częstotliwość 1000Hz 2000Hz 4000Hz

dywan 0.15 0.3 0.40

Materiał / częstotliwość 1000Hz 2000Hz 4000Hz

płyta ry�owana 0.6 0.75 1.0

posadzka betonowa 0.02 0.02 0.02

bloczek betonowy 0.07 0.09 0.08
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PŁYTY ANTYRYKOSZETOWE I KULOCHWYTY
Kulochwyty stalowe Kulochwyty wykonane z blach stalowych mają różnorodną konstrukcję. Najczęściej 

spotykane to kulochwyty lamelowe i tubowe zwane też ślimakowymi oraz stożkowe. 

Kulochwyty lamelowe

Kulochwyty lamelowe mają płyty stalowe, 
opochylone pod kątem ok. 15 – 70 ,   w 

kierunku linii ognia o odpowiednio 
dobranej grubości blach (lameli).  Przed 

tymi kulochwytami przeważnie montuje 
się ekran antyrykoszetowy wykonany z 

pasów lub płyt gumowych, płyt żelowych 
itd. Często ekrany te są przewijane, aby 

zwiększyć ich żywotność lub zbudowane 
z płyt aby możliwa była ich rotacja. 

Certy�kowane przez Wojskowy Instytut 
Techniczny Uzbrojenia. Dostępne do 

energii 1000/2100/5000J.

Kulochwyty

Kulochwyty ślimakowe

Kulochwyty ślimakowe (tubowe) mają stosunkowo małe kąty 
pochylenia blach. Pocisk po tra�eniu w blachę dolną lub górną,  

przesuwa się po powierzchni blachy w kierunku szpary wlotowej do 
zasobnika kulochwytu. 

Kulochwyty z granulatu gumowego

Tego typu kulochwyty wykonane są w postaci nasypu. Granulat lub 
tworzywo ma za zadanie przechwycić i wyhamować pocisk. Głównymi 
zaletami tego typu rozwiązania jest zmniejszenie ilość pyłu ołowiu, 
rykoszetów jak również zniwelowanie dźwięku stukowego 
powstającego w wyniku uderzenia pocisku o materiał przechwytujący. 
Dostępne w wersjach do energii 2100/5000/17000J

Kulochwyty przewoźne

Kulochwyt przenośne lub przewoźne znajdują różne zastosowanie np. jako dodatkowy kulochwyt 
ustawiany za tarczami elektronicznymi. Kulochwyty przewoźne mają szczególne zastosowanie 
podczas przeprowadzania strzelań na krótkich odległościach eliminując możliwość powstawania 
rykoszetów od podłogi lub podłoża gruntowego. Dostępne w wersjach do 1000/2100/5000J z 
osłoną z płyt lub bloczków gumowo-poliuretanowych.
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