
SYSTEMY TRANSPORTU TARCZ

Urządzenie do transportu tarcz do strzelań z broni 
kulowej służy do samoczynnego transportu tarcz 
pomiędzy wyznaczonymi punktami i może być 
stosowane na strzelnicach sportowych, policyjnych
i wojskowych do strzelań z broni kulowej krótkiej
i długiej. W wersji z zatrzymaniem na odległości 10 m 
może być również stosowane do strzelań 
pneumatycznych. Transportery sterowane są 
niezależnie z bezprzewodowego, przewodowego pilota 
lub ekranu dotykowego. Istnieje również możliwość 
wspólnego sterowania transporterami tarcz z tabletu 
lub komputera PC. Podstawowa wersja wyposażona 
jest w silnik dwubiegowy. Szybka jazda
i wolny dojazd do  wybranej pozycji. Zaawansowana 
wersja może być wyposażona w zmienną prędkość 
jazdy, umożliwiającą ustawienie prędkości chodu lub 
biegu człowieka. Urządzenie spełnia wymagania ISSF. 
Oferujemy szeroką gamę transporterów tarcz 
dopasowanych do wymagań użytkownika.

Transportery tarcz TTS
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Transportery tarcz TTS i TTSO do strzelań z broni kulowej do celów stałych na 
odległość 25m (50..100m), służy do samoczynnego transportu tarcz od linii 
strzelań do linii tarcz z dużą prędkością. Transportery tarcz mogą być 
sterowane zarówno z przewodowego (bezprzewodowego) pilota lub
z stacjonarnego ekranu dotykowego zamontowanego na stanowisku 
strzeleckim. Transportery TTS posiadają funkcjonalność umożliwiającą 
strzelanie do ruchomego celu. Wszystkie zakresy (dystanse strzeleckie) można 
dowolnie  i w bardzo łatwy sposób zaprogramować za pomocą pilota. 
Transportery TTSO posiadają dodatkową funkcjonalność obrotnicy
i w zależności od wersji pozwalają na obrót tarczy +/- 90 lub 360 stopni.

Systemy wzdłużnego transportu tarcz 

Transportery tarcz TTP, TTPO
i TTPOŁ do strzelań z broni 
kulowej do celów ruchomych, 
służy do samoczynnego 
przesuwu tarcz na linii celów. 
Transportery tarcz mogą być 
sterowane zarówno 
z przewodowego 
(bezprzewodowego) pilota lub 
z stacjonarnego ekranu 
dotykowego zamontowanego 
na stanowisku strzeleckim. 
Transportery TTPO posiadają 
dodatkową funkcjonalność 
obrotnicy 
i w zależności od wersji 
pozwalają na obrót tarczy 
+/- 90 lub 360 stopni. 
Transporter TTPOŁ jest 
specjalną wersją transportera 
TTPO, który porusza się po 
łuku.

System poprzecznego transportu tarcz typu ruchomy cel
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