
Projektowanie i kompleksowa realizacja strzelnic
Grupa „tebbex” zajmuje się projektowaniem, budową i wyposażaniem strzelnic od ponad 40 lat. 
W historii �rmy projektowaliśmy lub współpracowaliśmy przy projektowaniu, budowaliśmy i/lub 
wyposażaliśmy ponad 300 strzelnic (z czego ponad 80 to nowoczesne obiekty kryte) 
zlokalizowanych w obiektach (budynkach) policji, wojska,straży granicznej, BOR, SW, 
sportowych (strzelnice sportowe, pięcioboju nowoczesnego, dwuboju zimowego), szkołach, 
uczelniach wyższych, bractwach kurkowych, związkach I kołach łowieckich, prywatnych, itd. 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Wyposażanie laboratoriów do badań balistycznych i kryminalistycznych
Wykonujemy wyposażenie laboratoriów do 
badań kryminalistycznych - wanny do badań 
balistycznych (porównawczych), komory do 
odstrzeliwania broni gazowej, łapacze 
pocisków, stoły do zdalnego odpalania broni 
palnej itp. urządzenia.

Interaktywny system treningowy TDSE
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. Doskonale 
nadaje się do zastosowań na strzelnicach sportowych i rekreacyjnych. 

Kulochwyty
Jednym z najistotniejszych elementów strzelnicy jest kulochwyt. 
Oferujemy kulochwyty o różnorodnej specy�kacji i budowie zawsze 
dopasowane do potrzeb klienta/strzelnicy. Wybór typu kulochwytu 
należy rozpatrywać zawsze indywidualnie, ponieważ zależy on od 
wielu czynników - typu używanej broni i amunicji, natężenia 
prowadzonych strzelań, ilości dostępnego miejsca, kosztu wykonania 
oraz częstotliwości i kosztu serwisowania.
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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 
wszelakich strzelnicach do strzelań z broni 
kulowej krótkiej i długiej. Oferujemy szeroką 
gamę transporterów zawsze dopasowanych 
do potrzeb klienta/strzelnicy.

Systemy do strzelań sytuacyjnych USS
Oferujemy szeroki wybór urządzeń do strzelań 
sytuacyjnych w różnych kon�guracjach zgodnie z 
przeznaczeniem urządzenia, typu prowadzonego 
treningu, ograniczeń strzelnicy i wielu innych. System 
USS  ma zastosowanie do strzelań z broni kulowej 
krótkiej jak i długiej. Oferujemy urządzenia o 
funkcjonalności: tarczy opadającej, obrotnika, 
podnośniko-obrotnika, wysuwu pionowego i 
poziomego, oraz wychylania. Urządzenia można 
ustawiać, powieszać, montować do ścian.

Płyty antyrykoszetowe gumowo-poliuretanowe 
Płyty antyrykoszetowe znajdują zastosowanie na 
strzelnicach kulowych wszystkich typów i są 
stosowane jako okładziny ścian, su�tów, podłóg 
oraz jako osłony antyrykoszetowe kulochwytów 
głównych lub bocznych, chroniące użytkownika 
przed rykoszetami i odpryskami pocisków. Płyty 
mogą być wykonane w wersji trudnopalnej. 

Wyposażenie strzelnic myśliwskich i śrutowych
Oferujemy szeroką gamę urządzeń 
dedykowanych dla strzelnic myśliwskich:
Dzik, zając, rogacz. Oferujemy również 
kompleksową realizację strzelnic typu 
trap(oś myśliwska), skeet(krąg 
myśliwski), bażant(przeloty), parcour jak 
również kompleksową dostawę 
wyposażenia.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI



KOMPLEKSOWA REALIZACJA STRZELNIC

Strzelnice wojskowe

Grupa „TEBBEX” zajmuje się projektowaniem, budową i wyposażaniem strzelnic od ponad 40 lat. W historii �rmy projektowaliśmy lub 
współpracowaliśmy przy projektowaniu, budowaliśmy i/lub wyposażaliśmy ponad 300 strzelnic (z czego ponad 40 to nowoczesne obiekty 
kryte) zlokalizowanych w obiektach (budynkach) policji, wojska,straży granicznej, BOR, SW, sportowych (strzelnice sportowe, pięcioboju 
nowoczesnego, dwuboju zimowego), szkołach, uczelniach wyższych, bractwach kurkowych, związkach i kołach łowieckich, prywatnych, 
itd. służących do strzelań z broni pneumatycznej, kulowej i śrutowej oraz wyposażonych w symulatory (trenażery) interakcyjne, do 
treningów i strzelań sytuacyjnych z odczytem elektronicznym.  

Strzelnice centrum szkolenia policji

Strzelnice badawcze
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KOMPLEKSOWA REALIZACJA STRZELNIC
Strzelnice sportowe

Strzelnice policyjne



PROJEKTOWANIE STRZELNIC I EKSPERTYZY
Grupa „TEBBEX” zajmuje się projektowaniem, budową i wyposażaniem strzelnic od ponad 40 lat. W historii �rmy projektowaliśmy lub 
współpracowaliśmy przy projektowaniu, budowaliśmy i/lub wyposażaliśmy ponad 300 strzelnic (z czego ponad 80 to nowoczesne obiekty 
kryte) zlokalizowanych w obiektach (budynkach) policji, wojska,straży granicznej, BOR, SW, sportowych (strzelnice sportowe, pięcioboju 
nowoczesnego, dwuboju zimowego), szkołach, uczelniach wyższych, hotelach, bractwach kurkowych, związkach i kołach łowieckich, 
prywatnych, itd.
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Wykonujemy również ekspertyzy techniczne, koncepcje technologiczne, atesty strzelnic itp. związane z w/w tematyką. Prowadzimy doradztwo i 
konsultacje dla inwestorów zainteresowanych budową i wyposażaniem strzelnic. Oferujemy kompleksową realizację strzelnic, od projektu 
technologicznego, projektu budowlanego wielobranżowego (kompleksowego), pomoc przy doborze urządzeń, po wykończenie i wyposażenie 
strzelnic w każdy typ urządzeń i odpowiednie okładziny zabezpieczające przed hałasem i rykoszetami.

PROJEKTOWANIE STRZELNIC I EKSPERTYZY

RZUT PRZYZIEMIA



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

SYSTEMY TRANSPORTU TARCZ



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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SYSTEMY CELI STRZELECKICH
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.



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.



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.

INTERAKTYWNY SYSTEM TRENINGOWY TDSE

Interaktywny system treningowy  TDSE
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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.

INTERAKTYWNY SYSTEM TRENINGOWY TDSE
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.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Urządzenia do samoczynnej zmiany tarcz AZT

Urządzenie AZT-50 przeznaczone jest do samoczynnej zmiany tarcz w 
strzelaniach z karabinka lub pistoletu na 50 lub 100m, z broni kulowej 
małokalibrowej i ma zastosowanie w strzelectwie sportowym, 
wyczynowym i masowym. Urządzenie przesuwa tarcze, które nawinięte 
są na okrągły bęben. Przesuw tarczy następuje po naciśnięciu 
odpowiedniego przycisku na pilocie. Urządzenie może być zasilane z sieci 
230V AC lub akumulatorów 12V DC. Dodatkowo dostępna jest stalowa 
osłona umożliwiająca strzelania pociskami o wyższej energii (500-5000J). 
Urządzenie spełnia wymagania regulaminowe ISSF i PZSS.

      Oferujemy:
ź kompletne systemy wentylacji strzelnic HVAC
ź systemy wytłumienia strzelnic z wełny mineralnej/szklanej/drzewnej
ź przesłony górne kuloodporne – prostopadłe, ukośne
ź osłony kuloodporne urządzeń, instalacji itp.
ź instalacje elektryczne i oświetlenia LED (mogą być połączone z komputerowym systemem sterowania strzelnicą) 
ź instalacje monitoringu ogólnego i tarcz HD (mogą być połączone z komputerowym systemem sterowania strzelnicą) 
ź nagłośnienie strzelnicy (mogą być połączone z komputerowym systemem sterowania strzelnicą) 
ź wytwornice dymu, stroboskopy itp. sterowane komputerowym systemem sterowania strzelnicą 
ź strzelnice kontenerowe – kompletna strzelnica w 1 kontenerze 40 stóp oraz strzelnice dłuższe – o dowolnej długości składające się z 

połączonych kontenerów 
ź strzelnice taktyczne, tzw. killhouse – wewnętrzne i zewnętrzne, modułowe 

Komory do kontroli broni

Komora (skrzynka) do kontroli broni służy do dodatkowego sprawdzania czy w komorze nabojowej 
nie znajduje się pocisk, przed przystąpieniem do czyszczenia broni, jej rozładowywania lub jej 

rozbierania. Można ją ustawić na stole/biurku lub zamontować do ściany. Komora jest dostępna w 
wersjach do 2100/5000J

Komora dedykowana do rusznikarni służy do sprawdzenia działania broni po wykonaniu naprawy lub 
konserwacji. Do komory można oddać kilka tysięcy strzałów zanim wymagana będzie konserwacja.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Przesłona międzystanowiskowa 
siatkowa służy do zabezpieczenia osób 

strzelających z pistoletu na sąsiednich 
stanowiskach przed łuskami 

wyrzucanymi z broni sąsiada. Siatka 
amortyzuje uderzenia łuski. Wykonujemy 

również przesłony z przeszkleniem z 
poliwęglanu zamiast siatki.

Stolik stanowiskowy zawodnika typ 
SSZ-25 przewidziany jest na 
wyposażenie stanowiska strzeleckiego 
do strzelań pistoletowych na 25 (50) m.
Stolik posiada regulowany blat , co 
umożliwia dopasowanie do wzrostu 
osoby strzelającej.

Stolik stanowiskowy zawodnika typ 
SSZL-25 przewidziany jest na 

wyposażenie stanowiska 
strzeleckiego do strzelań 

pistoletowych na 25 (50) m.
Stolik posiada regulowany uchwyt na 
lunetę, co umożliwia dopasowanie do 

wzrostu osoby strzelającej.

Shooting Lane DividersStoliki stanowiskowe Stoliki z uchwytem na lunetę Przesłony międzystanowiskowe

Tables Shooting Lane DividersStrzelnice taktyczne Wózek na tarcze Zegary strzeleckie

Tables Shooting Lane DividersSystemy oświetlenia Przesłony górne  kuloodporne Osłony kuloodporne urządzeń



TT-105

Transportery tarcz

TT-103

TT-107

TT-108
TT-108 jest najprostszym urządzeniem do transportu tarcz. Naciskając przycisk uruchamiamy napęd
urządzenia i tarcza przesuwa się odpowiednio w kierunku linii strzelań lub stanowiska.
Tak długo jak trzymany jest przycisk, układ napędowy pracuje.

TT-105 jest nowoczesnym urządzeniem do transportu tarcz 
opartym na układzie mikroprocesorowym, sterowanym

z bezprzewodowego pilota. Wózek porusza się odpowiednio
w kierunku stanowisk strzeleckich lub linii strzelań po naciśnięciu 

przycisku na bezprzewodowej kasecie transportera. Wózek 
zatrzymuje się automatycznie po dotarciu do pozycji końcowej. 

Ostatni odcinek przed zatrzymaniem urządzenie zwalnia
i powoli dojeżdża do miejsca docelowego. Zastosowany górny 

układ szynowy umożliwia wykorzystanie strzelnicy jako salki 
wielofunkcyjnej np. wykładowej itp.

TT-107 jest nowoczesnym urządzeniem do transportu tarcz opartym 
na układzie mikroprocesorowym, sterowanym z bezprzewodowego 
pilota. Wózek porusza się odpowiednio w kierunku stanowisk 
strzeleckich lub linii strzelań po naciśnięciu przycisku na 
bezprzewodowej kasecie transportera. Wózek zatrzymuje się 
automatycznie po dotarciu do pozycji końcowej. Ostatni odcinek 
przed zatrzymaniem urządzenie zwalnia i powoli dojeżdża do 
miejsca docelowego. Zastosowany górny układ linkowy umożliwia 
wykorzystanie strzelnicy jako salki wielofunkcyjnej. Urządzenie 
przeznaczone jest do samodzielnego montażu.

TT-103 jest nowoczesnym urządzeniem do 
transportu tarcz opartym na układzie 
mikroprocesorowym. Wózek porusza się 
odpowiednio w kierunku stanowisk strzeleckich 
lub linii strzelań po naciśnięciu przycisku na 
obudowie transportera. Wózek zatrzymuje się 
automatycznie po dotarciu do pozycji końcowej. 
Ostatni odcinek przed zatrzymaniem urządzenie 
zwalnia i powoli dojeżdża do miejsca 
docelowego. Urządzenie przeznaczone jest do 
samodzielnego montażu.

Oferujemy szeroką gamę urządzeń przeznaczonych do 
transportu tarcz – dla strzelań z pistoletu lub karabinka 

pneumatycznego na dystansie 10 metrów oraz do strzelań 
długodystansowych na 25 i 50m. Urządzenie stosowane 

jest do nauki strzelania, szkolenia obronnego oraz 
przeprowadzania zawodów strzeleckich. Wszystkie 

urządzenia sprzedawane są w kompletach składających się 
z jednostki napędowej, wózka z uchwytem tarcz, 

kulochwytu do przechwytywania śrutu oraz zasilacza.

WYPOSAŻENIE STRZELNIC PNEUMATYCZNYCH



Naftowa 2H
65-705 Zielona Góra

+ 48 68 453 97 57
tebbex@tebbex.plwww.tebbe  .pl

Obrotnice tarcz UOS-10

Urządzenie UOS-2.5-TE

 TOP-10

Wyposażenie dodatkowe

 Oświetlenie tarcz

Lada stanowiskowa LZP-10

Sylwetki obrotowe typu UOS-10 zostały 
zaprojektowane do strzelań z broni pneumatycznej
i mają zastosowanie w konkurencjach: pistolet 
szybkostrzelny, sportowy i standardowy. Urządzenie 
może być również wykorzystywane do strzelań 
policyjnych i wojskowych, szkolenia pracowników 
ochrony oraz rekreacyjnych i szkolenia obronnego. Urządzenie jest zmniejszoną kopią urządzenia UOS-25 w skali 1: 2,5.Sterowanie urządzenia odbywa 
się z elektronicznego pulpitu sterującego zlokalizowanego na stanowisku strzeleckim. Do pulpitu można podłączyć sznur startowy umożliwiający stero-
wanie startem przez strzelającego. Urządzenie może zostać zamontowane do ściany lub na dodatkowo dostępnym stojaku wolnostojącym.

Urządzenie typu UOS-2.5-TE zostało zaprojektowanie, aby zasymulować 
działanie tarczy elektronicznej na krótkim dystansie - w domu, klubie lub 

hotelu przed zawodami. Urządzenie przeznaczone do treningów "suchych". 
Ma zastosowanie w konkurencjach: pistolet szybkostrzelny, sportowy

i standardowy. Sterowanie urządzenia odbywa się z elektronicznego pulpitu 
sterującego identycznego jak w przypadku urządzeń UOS-25 i UOS-10. 

Urządzenie posiada bardzo kompaktowe wymiary i może być zamontowane 
na statywie fotogra�cznym.

Elektroniczne tarcze opadające 
TOP-10 są nowoczesnym 

odpowiednikiem klasycznych 
mechanicznych tarcz opadających. 

Każdy cel wyposażony jest
w czujnik tra�eń. Powyżej i poniżej celu znajdują się diody sygnalizujące tra�enie oraz początek i koniec strzelania. Urządzenie wyposażone jest

w wyświetlacz, który mierzy czas oraz wyświetla ilość tra�eń. Możliwe są również strzelania na czas, który strzelec tra� wszystkie cele.
Urządzenie sterowane jest z bezprzewodowego pilota na stanowisku strzeleckim. 

Oferujemy oświetlenie dodatkowe tarcz kompatybilne z wszystkimi oferowanymi przez naszą �rmę transporterami tarcz. 
Lampa może zostać zamontowana w dowolny sposób z dołu lub od góry tarczy według potrzeb użytkownika.Źródło 
światła LED.

Lada stanowiskowa zawodnika typ LZP-10 przewidziana jest na wyposażenie stanowiska 
strzeleckiego do strzelań pneumatycznych z odległości 10 m. Lady są dostępne w różnych 
wersjach jedno lub dwustanowiskowe ze stałymi lub rozkładanymi nogami– nadają się 
szczególnie tam gdzie zależy nam na szybkim montażu i demontażu lad np: salka jest 
wielofunkcyjna i potrzeba jest szybkiej zmiany aranżacji pomieszczenia. Lady spełniają 
wymagania ISSF.

WYPOSAŻENIE STRZELNIC PNEUMATYCZNYCH
Tarcze



TARCZE ELEKTRONICZNE
SIUS - wiodący na świecie producent 
elektronicznych systemów punktacji dla 
sportu, wojska i policji. Od ponad 50 lat 
nazwa SIUS jest synonimem jakości 
w świecie międzynarodowych sportów 
strzeleckich. W 2016 roku po raz siódmy 
z rzędu SIUS był odpowiedzialny za całą 
instalację i zarządzanie we wszystkich 
konkurencjach strzeleckich na Igrzyskach 
Olimpijskich. SIUS po raz kolejny udowodnił 
swoją niezawodność pod każdym 
względem.
Systemy tarcz elektronicznych do strzelań na odległość 10 metrów

AUTONOMICZNA TARCZA HS10

Autonomiczna wersja tarczy HS10 pozwala 
na ustawienie pojedynczego stanowiska 
przy minimalnych kosztach. Do 
uruchomienia traczy należy doprowadzić 
jedynie zasilanie. Urządzenie jest od razu 
gotowe do użycia. Zintegrowany 
wyświetlacz cyfrowy wyświetla ilość 
oddanych strzałów, kierunek oraz wynik 
strzału zarówno dla strzelca i widzów. 
Pozwala to na użycie tarczy bez 
konieczności stosowania jednostki sterującej 
(np. komputera PC) i monitora. Tarcza 
sterowana jest z dołączonego pilota 
umożliwiającego prostą i intuicyjną obsługę.
W zestawie z tarczą dostarczany jest 
specjalny kulochwyt umożliwiający montaż 
do ściany lub na dodatkowo dostępnym 
stojaku. 

LASERSCORE LS25/50 HYBRIDSCORE HS25/50

Tarcze elektroniczne wykonane w technologii LASERSCORE i HYBRIDSCORE LS25/50 i HS25/50 są przeznaczone do strzelań z karabinów i pistoletów 
małokalibrowych. Tarcza wyposażona jest w sygnalizację rozpoczęcia i zakończenia strzelania- czerwony / zielony sygnał świetlny. Tarcza może być 
również zastosowana do konkurencji pistolet szybkostrzelny. Tarcze mogą być również stosowane do strzelań z amunicji centralnego zapłonu po 
zainstalowaniu dodatkowej osłony

• Nadzwyczajna dokładność
• Do dowolnej amunicji
• Brak mechanicznych części
• Wielokrotny pomiar optyczny na 
   całej powierzchni tarczy
• 160 000 pomiarów na sekundę
• Niskie koszty użytkowania 
   (brak papierowych/gumowych rolek)
• Odporna na warunki atmosferyczne 
• Wiele możliwości kon�guracyjnych 
   (np. wzmocniona przednia rama do 
   pocisków ze stalowym płaszczem)
• Najlepszy stosunek ceny do wydajności

Systemy tarcz elektronicznych do strzelań na odległość 25 metrów

• Rewelacyjna dokładność
• Brak błędów paralaksy
• System hybrydowy- pomiar wiązką 
   podczerwieni i pomiar akustyczny 
• Produkt opatentowany
• Niskie koszty użytkowania 
   (brak papierowych/gumowych rolek)
• Wiele możliwości kon�guracyjnych 
   (np. wzmocniona przednia rama do  
   pocisków ze stalowym płaszczem do 
maks. 1500 dżuli, V<380m/s)
• Najlepszy stosunek ceny do wydajności

Tarcza HS10 spełnia wszystkie 
wymagania, aby zainstalować optymalną 
budżetową kon�gurację. System 
umożliwia zarówno instalacje 
jednostanowiskowe, wielostanowiskowe 
jak również pełnego kompletu z 
konkurencjami sterowanymi centralne z 
wyświetlaniem wyników strzelań na 
ekranach panoramicznych lub ekranach 
projekcyjnych.

HYBRIDSCORE HS10

• Brak błędów paralaksy
• System hybrydowy pomiar wiązką podczerwieni i pomiar akustyczny 
• Zintegrowane oświetlenie LED o wysokiej jasności
• Niskie koszty użytkowania (brak papierowych/gumowych rolek)
• Idealna do zastosowania na strzelnicach zewnętrznych
• Produkt opatentowany
• Najkorzystniejsze opcje cenowe
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Tarcza S110 jest 
przeznaczona do strzelań z 
pistoletów i karabinów 
małego i dużego kalibru na 
odległość 50m/100m/300m. 
Może służyć również jako cel 
myśliwski. Różne cele 
myśliwskie można 
zamontować za pomocą 
specjalnego adaptera. 

Systemy tarcz elektronicznych do strzelań długodystansowych

S101 S110
Tarcza S101 jest 
przeznaczona do strzelań 
z pistoletów i karabinów 
małego i dużego kalibru. 
Nadaje się do testów broni 
i amunicji, służy również 
jako cel myśliwski. Różne 
cele myśliwskie można 
zamontować za pomocą 
specjalnego adaptera.

S310
Tarcza S310 jest
 przeznaczona do strzelań
z karabinów
wielkokalibrowych. Tarcza
może zostać użyta jako cel 
myśliwski. Różne cele
myśliwskie można
zamontować za pomocą specjalnego adaptera. 
Jest to jedyna tarcza do strzelań na odległość 300m na świecie 
zatwierdzona przez ISSF (Faza 1,2 i 3).

S305
Tarcza S305 jest 
przeznaczona do strzelań 
myśliwskich z broni kulowej 
do ruchomego celu na 
odległość 50m. Tarcza 
montowana jest na 
urządzeniu do 
samoczynnego transportu 
tarcz RT-50.

Instalacje wielostanowiskowe
Systemy SIUS zostały zaprojektowane modułowo, tak aby można je było 
dostosować do indywidualnych wymagań konkurencji. Od klubu do 
Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich - wszystko jest możliwe!

Cała infrastruktura musi spełniać wymagania organizacji ISSF. Każdy 
pojedynczy strzał jest natychmiastowo oceniany i prezentowany na liście 
rankingowej. Wyniki są wyświetlane dla każdego strzelca na jego własnym 
monitorze i na dużych ekranach projekcyjnych dla widzów. System umożliwia 
również dostarczanie rzeczywistych wyników strzelań i rankingów do stacji 
telewizyjnych na żywo.

AR 
Otwarty system detekcji amunicji 
naddźwiękowej jest łatwym w 
obsłudze systemem do treningu z 
amunicją dużego kalibru 
(minimum 450 m/s). Tarcza 
może być podłączona za pomocą 
kabla lub bezprzewodowo.
Odległość strzelania do tarczy od 
35 do 1200 metrów. Produkt 
charakteryzuje się bardzo niskim 
kosztem utrzymania.

Systemy tarcz dla wojska
Oferujemy systemy tarcz 
elektronicznych dostosowane 
do każdego kalibru i odległości. 
Tarcza współpracuje z 
systemem USS. Posiadamy w 
ofercie również 
bezprzewodowe tarcze i 
rozwiązania. SIUS produkuje 
różnorodne tarcze, które mogą 
być używane z amunicją od 
5,56 do 205 mm.

13 



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

SCATT BIATHLONSCATT BASIC
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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

SCATT BIATHLONSCATT WM9

AKCESORIA



WYPOSAŻENIE STRZELNIC MYŚLIWSKICH I ŚRUTOWYCH
Rogacz

Urządzenie do transportu tarcz do strzelań z broni kulowej do celu typu Rogacz RM-100 na odległość 100 m, służy do samoczynnego 
transportu tarcz na 100 m i może być stosowane na strzelnicach myśliwskich, do strzelań z broni kulowej długiej. Dostępne są również 
warianty na 50m i z większą ilością uchwytów tarcz.

Dzik

Urządzenie do samoczynnego transportu tarcz RT-50 przeznaczone jest 
do transportu tarcz dla strzelań z broni kulowej z karabinka - do 
ruchomego celu na odległość 50m i ma zastosowanie w strzelectwie 
sportowym, wyczynowym i masowym oraz w strzelaniach myśliwskich. W 
strzelaniach myśliwskich może być wykorzystywane również do strzelań
 w konkurencji "Zając", po ograniczeniu pola przebiegu do 6m oraz po 
zainstalowaniu na wózku makiety "Zająca". 

Urządzenie jest wykonywane w dwóch wersjach:
ź do strzelań sportowych z silnikiem dwubiegowym
ź do strzelań myśliwskich z silnikiem jednobiegowym

Tor jezdny posiada budowę modularną. Każdy z modułów ma długość 2-
3m. Pozwala to na dowolną kon�gurację długości toru. Tor jezdny jest 
mobilny, może być złożony i ponownie rozłożony w bardzo krótkim 
czasie. W całości zabezpieczony przez ocynkowanie.

Urządzenie do samoczynnego 
transportu tarcz Z-35 przeznaczone 
jest do transportu tarcz dla strzelań z 
broni śrutowej gładkolufowej – do 
ruchomego celu na odległość 35m i 
ma zastosowanie w strzelaniach 
myśliwskich. 
Na wózku zamocowana jest makieta 
– sylwetka zająca – dwustronna – 
umożliwiająca strzelanie w obu kierunkach jazdy wózka, co przyspiesza 
zawody i trening oraz zmniejsza zużycie urządzenia. 
Tor jezdny posiada budowę modularną. Każdy z modułów ma długość 2-
3m. Pozwala to na dowolną kon�gurację długości toru. Tor jezdny jest 
mobilny, może być złożony i ponownie rozłożony w bardzo krótkim czasie. 
W całości zabezpieczony przez ocynkowanie.

Zając
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WYPOSAŻENIE STRZELNIC MYŚLIWSKICH I ŚRUTOWYCH
Trap/skeet

Oferujemy kompleksową realizację strzelnic trap/skeet zaczynając od projektu technologicznego, projektu budowlanego (kompleksowego), 
jak również pomocy przy doborze urządzeń. Korzystamy z najlepszych produktów dostępnych na rynku - maszyn LAPORTE.



WYPOSAŻENIE DO BADAŃ BALISTYCZNYCH I KRYMINALISTYCZNYCH
Wykonujemy wyposażenie laboratoriów do badań kryminalistycznych - wanny do badań balistycznych (porównawczych),komory do odstrzeliwania 
broni gazowej, łapacze pocisków, stoły do zdalnego odpalania broni palnej itp. urządzenia.

Łapacz pocisków
Łapacz pocisków ma zastosowanie w badaniach 
kryminalistycznych i służy do łagodnego hamowania 
pocisku wystrzelonego z broni palnej, nie powodując 
jego odkształceń. Umożliwia wyszukiwanie pocisków 
przy pomocy wykrywaczy metali.
Wykonywane są 3 lub 6 komorowe łapacze pocisków.

Stoły do zdalnego odpalania broni palnej
Stół do zdalnego odpalania broni palnej jest przeznaczony do oddawania strzałów z każdego rodzaju broni indywidualnej (broń strzelecka długa i 
krótka). Stół współpracuje z łapaczem pocisków. Stanowisko wyposażone jest w zdalnie sterowany spust lub bijak zasilany pneumatycznie z 
wskaźnikowym pomiarem siły nacisku na język spustowy i wyłącznikiem reagującym na dźwięk strzału.
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Komora do odstrzeliwania amunicji gazowej

Komora jest przeznaczona do bezpiecznego odstrzeliwania 
amunicji gazowej. Ściany wykonane z plexi – przeszklone, 

umożliwiają swobodną obserwację zjawisk towarzyszących 
strzałowi z broni gazowej.

Cała komora jest szczelna oraz wentylowana co umożliwia 
pracę z bronią bez dostępu do spalin gazowych. Bezpośrednio 

nad hermetyczną klatką komory zamontowana jest 
kompaktowa centrala klimatyzacyjna. Centrala służy do 

przewietrzania komory oraz �ltrowania pobranego powietrza z 
komory i po jego neutralizacji, usunięciu na zewnątrz 

pomieszczenia.

Obsługa broni odbywa się ręcznie przez gumowe rękawy 
zamontowane w ścianie przedniej wykonanej z plexi.

Podawanie broni i amunicji do komory następuje przez 
hermetyczną szu�adę.

Wanny do badań balistycznych
Wanny do badań balistycznych stosuje się w celu zebrania materiału porównawczego w badaniach balistycznych i kryminalistycznych. W badaniach 
porównawczych wanny wykorzystywane są jako łapacz pocisków, gdzie interesuje nas wychwycenie pocisku w taki sposób aby uległ on stosunkowo 
małym odkształceniom, zachowując charakterystyczne ślady po przejściu przez lufę broni, które mogą posłużyć do badań porównawczych dla 
identy�kacji broni i amunicji. 

WYPOSAŻENIE DO BADAŃ BALISTYCZNYCH I KRYMINALISTYCZNYCH


