
System szkoleniowy TDSE służy do prowadzenia podstawowego i specjalistycznego szkolenia strzeleckiego w symulacji warunków 

występujących w trakcie pełnienia służby, do doskonalenia umiejętności strzeleckich we wszystkich rodzajach strzelań oraz do prowadzenia 

strzelań rekreacyjnych. System bojowego szkolenia strzeleckiego przy wykorzystaniu systemu TDSE ma na celu realistyczne szkolenie 

funkcjonariuszy w rzeczywistych scenariuszach użycia siły, przy zastosowaniu broni służbowej. Urządzenie TDSE pozwala na szkolenie 

funkcjonariuszy służb mundurowych na każdym poziomie zaawansowania. System pozwala na doskonalenie umiejętności strzeleckich 

wszystkich rodzajów oraz umożliwia przeprowadzanie strzelań czysto rozrywkowych – rekreacyjnych.

  Dzięki modułowej budowie możliwe jest jego dostosowanie do aktualnych potrzeb szkoleniowych oraz rozbudowywanie w przyszłości. 

Trenażer pozwala na prowadzenie treningu przy pomocy replik broni z zamontowanymi emiterami laserowymi, przy użyciu broni bojowej z 

wkładkami laserowymi w postaci „naboju” lub przy użyciu broni i amunicji bojowej.

  Ćwiczenia treningowe wyświetlane są na ekranie przy pomocy rzutnika multimedialnego. W zależności od oprogramowania 

zainstalowanego na komputerze może to być trening strzelecki lub interaktywna symulacja interwencji oparta na scenariuszach �lmowych.
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System z możliwością strzelań laserowych oraz ostrych zamontowany na strzelnicy

System z możliwością strzelań laserowych oraz ostrych, jest 

montowany na strzelnicy w taki sposób, że możliwe są strzelania 

tradycyjne do tarcz na transporterach oraz obrotnikach. Po 

naciśnięciu przycisku na kasecie sterowniczej lub po uruchomieniu 

oprogramowania na komputerze sterowniczym, opuszcza się 

specjalny ekran i możemy strzelać do scenek �lmowych, animacji, 

różnorodnych tarcz wyświetlanych na specjalnym papierowym 

ekranie o dużej żywotności (~20 000 strzałów z amunicji 9mm).

Wykonujemy również wersję z kamerą termiczną, która nie 

wymaga ekranu, a jedynie warstwę materiału do rzucania obrazu - 

np. osłona antyrykoszetowa z płyt lub elastyczny ekran zwijany.
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System szkoleniowy TDSE dostępny jest w dwóch wersjach:

System z możliwością strzelań laserowych w wersji mobilnej lub w wersji do zamontowania w pomieszczeniu

System można wykorzystywać z makietami broni oraz emiterami laserowymi IR – niewidzialnymi 

montowanymi do broni ostrej.

Oferujemy:

ź wkładki laserowe do broni bojowej w formie nabojów (różne kalibry)

ź repliki broni z emiterami laserowymi z mechanizmem odrzutu napędzanym powietrzem (np. Glock)

Podstawowy zestaw do strzelań laserowych, w wersji mobilnej lub w wersji do zamontowania w 

dowolnym pomieszczeniu (salce treningowej), zawiera:

ź komputer

ź projektor LCD

ź głośniki aktywne

ź kamerę detekcyjną

Wszystkie powyższe elementy umieszczone są w ochronnej skrzyni transportowej (lekkiej i wytrzymałej). Po ustawieniu na stole wystarczy 

zdjąć boki skrzyni i trenażer jest gotowy do użycia.
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