
SYSTEMY CELI STRZELECKICH

Oprócz transporterów tarcz oferujemy zróżnicowaną gamę urządzeń do strzelań sportowych, sytuacyjnych, dynamicznych oraz rekreacyjnych w 
różnorodnej kon�guracji w zależności od przeznaczenia, rodzaju treningu, ograniczeń strzelnicy i wielu innych wymagań.

Systemy do strzelań sytuacyjnych USS

System uniwersalny do strzelań sytuacyjnych z 
obrotnicami uniwersalnymi WRÓG-PRZYJACIEL 
(WP) / CEL OPADAJĄCY przeznaczony jest do 
strzelań z broni kulowej do celów obrotowych, 
ustawianych w stre�e strzelań (w polu walki) i może 
być stosowany na strzelnicach policyjnych, 
wojskowych, sportowych, strzelectwa praktycznego 
itd. do strzelań z broni kulowej krótkiej i długiej. 
Kon�guracja systemu zależy od wymagań 
użytkownika i może składać się z wielu urządzeń o 
różnej funkcjonalności: tarcza opadająca, obrotnik, 
tarcza opadająca z obrotnikiem, wysuwanie 
pionowe, poziome oraz obrót o 180° poziomo lub 
pionowo. System USS jest nowoczesnym zestawem 
urządzeń sterowanych komputerowo, z przyjaznym 
oprogramowaniem ułatwiającym obsługę urządzenia 
oraz umożliwiającym dowolną organizację pola 
walki, projektowanie prostych ćwiczeń oraz 
skomplikowanych taktycznych scenariuszy treningu.
System można dowolnie rozszerzyć o nowe 
urządzenia w przyszłości. Oprogramowanie do 
sterowania systemem USS, może również być 
zastosowane do obsługi innych systemów strzelnicy: 
transporterów tarcz, oświetlenia, wentylacji, kontroli 
dostępu itp. Wszystkie oferowane urządzenia są 
zasilane akumulatorowo z bezprzewodową 
komunikacją radiową lub przewodową umożliwiając 
swobodne rozmieszczenie urządzeń na strzelnicy i 
projektowanie zaawansowanych scenariuszy 
treningów. Urządzenia mogą być wyposażone w 
czujnik tra�eń sygnalizujące tra�enie w 
oprogramowaniu komputerowym- zarówno 
wstrząsowe jak i zwarciowe (jedno i wielostrefowe). 
Użytkownik ma do wyboru kilka rodzajów 
uchwytów tarcz montowanych do urządzeń w 
zależności od materiału z którego wykonano tarczę.
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Obrotnik WP-28 i obrotnik/podnośnik WP-35

W pełni mobilne, zasilane z baterii, sterowane bezprzewodowo obrotnice typu WP-28 i WP-35 
zostały zaprojektowane, aby doskonalić umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach 

wymagających natychmiastowej reakcji. Rozbudowany system USS złożony z wielu urządzeń 
pozwala na projektowanie skomplikowanych scenariuszy taktycznych. Użytkownik ma możliwość  

zaprogramowania każdego z urządzeń niezależnie, tak aby ukazywało sylwetkę wroga lub 
przyjaciela w określonym czasie. Urządzenia mogą być sterowane z bezprzewodowego pilota, 

komputera PC lub dotykowego tabletu. Obudowa obrotnicy WP-28 wykonana jest z włókna 
szklanego, natomiast WP-35 ze stali. Różnica pomiędzy WP-28 i WP-35 jest taka, że 

funkcjonalność WP-35 może być w bardzo prosty sposób zmieniona na cel opadający. Wystarczy 
obrócić urządzenie na bok oraz zamontować specjalny uchwyt tarczy i dodatkowe nogi.

Obrotniko-podnośnik WP-37

W pełni mobilne, zasilane z baterii 
obrotnice typu WP-37 z 
funkcjonalnością tarczy opadającej 
zostały zaprojektowane, aby 
umożliwiać budowanie jeszcze 
bardziej skomplikowanych 
scenariuszy taktycznych dodając 
dodatkowe ruchy tarczy 
opuszczona, podniesiona. Każde 

Obrotnica tarcz typu UOS

Urządzenie typ UOS-25, służy do samoczynnego obrotu tarcz do 
strzelań z broni kulowej krótkiej (pistoletowych) na 25m. W 
strzelaniach sportowych urządzenie może być stosowane do 
strzelań w konkurencjach: pistolet szybkostrzelny, pistolet sportowy 
i dużego kalibru oraz pistolet standard. Urządzenie może być 
również wykorzystywane do strzelań policyjnych i wojskowych, 
szkolenia pracowników ochrony oraz rekreacyjnych i szkolenia 
obronnego.

Urządzenie w wersji standard składa się z belki stalowej z pięcioma 
uchwytami ramkowymi tarcz. Urządzenie wykonywane jest w 
dwóch wersjach: policyjnej i sportowej, różniących się wysokością 
ramy urządzenia. W wersji standard urządzenie obraca się w 
zakresie 0-90 stopni. Wykonywana jest też wersja urządzenia która 
może się obracać o kąt +/- 90 stopni (WP). Urządzenie spełnia 
wymagania regulaminowe ISSF i PZSS, zapewnia sprawne 
przeprowadzenie zawodów i treningów.
Sterowanie urządzenia odbywa się z elektronicznego bezprzewodowego lub przewodowego pulpitu 
sterującego zlokalizowanego na stanowisku strzeleckim. Do pulpitu można podłączyć sznur startowy lub użyć 
pilota bezprzewodowego umożliwiając sterowanie startem strzelającemu. W pulpicie można zaprogramować 
dowolną sekwencję pracy w 30 blokach po 40 kroków w każdym.
W wersji sportowej urządzenia istnieje możliwość sprzęgania kilku urządzeń kablem sterującym - 
sprzęgającym, umożliwiającym pracę wielu urządzeń wspólnie z jednego pulpitu sterującego. Dodatkowo 
istnieje możliwość podłączenia czerwonych i zielonych lampek umożliwiających symulowanie strzelania do 
tarcz elektronicznych. 
Urządzenie jest testowane, a następnie dostarczanie kompletne lub w elementach do zamawiającego.

Dodatkowo dostępne

wysuw pionowy wychylanie poziomewysuw poziomy

urządzenie może być obsługiwane niezależnie lub wspólnie w 
zależności od wybranego ustawienia. Obrotniko-podnośnik 
posiada unikatową konstrukcję umożliwiającą podnoszenie 
nawet największych i najcięższych tarcz dostępnych na rynku.
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