
Trenażery SCATT – Katalog oraz cennik

Trenażery SCATT

Profesjonalny trening i analiza komputerowa procesu strzelania w każdych warunkach!

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. 

Sensor  systemu  SCATT  ważący  zaledwie  28  gram  wyznacza  standard  wśród  elektronicznych  trenażerów.  W
dzisiejszych  czasach  żadem  trener  nie  może  obyć  się  bez  trenażera  elektronicznego.  SCATT  jest  idealnym  systemem
wspomagającym doskonalenie oraz monitorowanie delikatnego i skomplikowanego procesu celowania. 

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. Systematyczne treningi pomagają w
doskonaleniu umiejętności w zakresie celowania, prawidłowego trzymania broni jak i wyciskania języka spustowego.



Częste treningi na systemie SCATT poprawiają znacząco osiągnięcia podczas strzelania z broni pneumatycznej oraz
ostrej. Analiza punktu celowania wskazuję 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  trafiać  w  cel.   Zapisane  dane  mogą  być
odtwarzane w czasie rzeczywistym na każdym komputerze z systemem Windows.

Kilka dekad pracy nad rozwojem trenażerów, doprowadziły do
powstania  systemu  treningowego  o  niezrównanej  jakości.
SCATT  MX  eliminuje  konieczność  stosowania  sprzętu
montowanego  przy  tarczy.  Jest  to  kolejny  krok  naprzód.
Papierowe tarcze  i komputer PC z interfejsem USB to wszystko
czego potrzebujesz.

Niezależnie  od  tego  czy  jesteś  początkującym,
zaawansowanym lub profesjonalnym strzelcem - jeżeli możesz
zobaczyć swoją pracę na spuście, możesz ją poprawić. 

Wypróbowane  i  przetestowane  oprogramowanie  SCATTPRO
zapewnia  unikalny  system  rejestrowania  strzałów  -  dla
zaawansowanych analiz.

Waży tylko 36 g, strzelanie możliwe z odległości 3-300m.

Strzelanie suche oraz z amunicją ostrą.

Pomysłowy  system  mocowania  pasuje  do  praktycznie
wszystkich średnic lufy, okrągłych lub prostokątnych.

Zastosowanie: 

• Karabiny i pistolety pneumatyczne

• pistolety i karabiny małokalibrowe

• pistolety i karabiny dużego kalibru

• Łuki



ZESTAWY SCATT

SCATT Basic - to najbardziej przystępny cenowo system treningowy SCATT. Model jest przeznaczony dla 
początkujących i średnio zaawansowanych strzelców. Dzięki SCATT Basic możesz ćwiczyć w dowolnej odległości od 
2,5 do 50 m. Zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz do treningów suchych oraz z amunicją bojową.

Trenażer dla celów statycznych:

• System do treningów suchych jak i przy użyciu ostrej amunicji

• Przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 

• System działa zarówno z tarczami papierowymi jak i elektronicznymi (takie jak
Meyton, Sius, Disag, Häring)  - tylko z tarczami o czarnej kolorystyce! 

• Nie ma ryzyka uszkodzenia kosztownych elementów wyposażenia podczas
szkolenia z amunicją ostrą

• Może być używany na odległość od 2,5m do 50m

Zestaw zawiera: 

• MX-T02V2 czujnik optyczny – 26x31x34mm, masa 29 gram

• Zestaw montażowy do czujnika optycznego

• Przewód przyłączeniowy

• Oprogramowanie w języku polskim

Cena detaliczna (5000285): 749 euro brutto / ~ 3425 zł brutto

SCATT MX-02 UNIVERSAL

Trenażer dla celów statycznych:

• System do treningów suchych jak i przy użyciu ostrej amunicji

• Przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 

• System działa zarówno z tarczami papierowymi jak i
elektronicznymi (takie jak Meyton, Sius, Disag, Häring)  - tylko z
tarczami o czarnej kolorystyce! 

• Nie ma ryzyka uszkodzenia kosztownych elementów wyposażenia
podczas szkolenia z amunicją ostrą

• Może być używany na odległość od 2,5m

Zestaw zawiera: 

• MX-02 czujnik optyczny – 26x31x70mm, masa 36 gram

• Zestaw montażowy do czujnika optycznego

• Przewód przyłączeniowy

• Oprogramowanie w języku polskim

Cena detaliczna (5000285): 1699 1459 euro brutto / ~ 6673 zł brutto



SCATT MX-W2

Trenażer SCATT MX-W2 w połączeniu z nowym oprogramowaniem SCATT EXPERT oferuje szeroką funkcjonalność do
szczegółowej analizy ścieżki celowania zarówno dla początkujących jak i światowej klasy strzelców.

Trenażer dla celów statycznych:

• Najbardziej zaawansowany i funkcjonalny system SCATT

• Bezprzewodowy czujnik optyczny współpracuje z komputerami za pośrednictwem sieci Wi-Fi

• System do treningów suchych jak i przy użyciu ostrej
amunicji

• Przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz 

• System działa zarówno z tarczami papierowymi jak i
elektronicznymi (takie jak Meyton, Sius, Disag, Häring)  -
tylko z tarczami o czarnej kolorystyce! 

• Nie ma ryzyka uszkodzenia kosztownych elementów
wyposażenia podczas szkolenia z amunicją ostrą

• Może być używany na odległość od 2,5m

Zestaw zawiera: 

• MX-W2 czujnik optyczny – 34x35x60mm, waga 56 gram

• Zestaw montażowy do czujnika optycznego

• Przewód przyłączeniowy

• Oprogramowanie w języku polskim

Cena detaliczna (5000285): 1795 euro brutto / ~ 8210 zł brutto



SCATT WS1 PROFESSIONAL

Sterowany  komputerowo  system  do  analizy  punktu  celowania  (podczerwień)  dla  prawie  wszystkich  karabinów
sportowych i pistoletów.

Znajduje zastosowanie zarówno do szkolenia w domu (na sucho) jak i na strzelnicy.

Może być używany na odległości od 5 do 10m.

Zestaw zawiera:

• Rama do pomiaru z uchwytem na tarcze model WT-01

• Kabel połączeniowy do PC (również do zasilania)

• Jednostka sterownicza z kablem połączeniowym model WTC-
01

• Czujnik  bezprzewodowy  (tylko  około  30  g)  z  kablem  USB
służącym  do  ładowania,  oraz  pięcioma  różnymi  opaskami
montażowymi, model WS-03

• Program na płycie CD, podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji

• Przejrzysta struktura menu, łatwa kalibracja,

• Brak dostępnych akcesoriów do strzelań na 25/50 metrów

Cena detaliczna (5000272): 1360 euro brutto / ~ 6220,12 zł brutto

SCATT USB PROFESSIONAL

Sterowany komputerowo system do analizy punktu celowania (podczerwień) dla prawie wszystkich karabinów 
sportowych i pistoletów.

Znajduje zastosowanie zarówno do szkolenia w domu (na sucho) jak i na strzelnicy.

Zestaw zawiera: 

• Rama do pomiaru z uchwytem na tarcze do
strzelań z broni pneumatycznej model ST4-12

• Kabel połączeniowy do PC (również do
zasilania)

• Jednostka sterownicza z kablem połączeniowym
model WTC-01

• Czujnik (tylko około 30 g) z kablem USB model
OS-02

• Program na płycie CD, podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji,

• Dokładny pomiar na dystansie od 4 - 12 metrów

• Przejrzysta struktura menu, łatwa kalibracja,

Cena detaliczna (5000274): 1099 euro brutto / ~ 5026 zł brutto



SCATT WM9

Sterowany komputerowo system do analizy punktu celowania (podczerwień) dla pistoletów w kalibrze 9mm.

Znajduje zastosowanie zarówno do szkolenia w domu (na sucho) jak i na strzelnicy.

W zestawie bezprzewodowy sensor wkładany do lufy w kalibrze 9mm albo .45.

Zestaw zawiera: 

• Rama do pomiaru z uchwytem na tarcze do strzelań z broni
pneumatycznej WT-01

• Kabel połączeniowy do PC (również do zasilania)

• Jednostka sterownicza z kablem połączeniowym model WTC-
01

• Czujnik bezprzewodowy (tylko 6 gram) model WS-M02

• Program na płycie CD, podręcznik użytkownika i instrukcja
instalacji,

• Dokładny pomiar na dystansie od 4 - 6 metrów

• Przejrzysta struktura menu, łatwa kalibracja,

Cena detaliczna (5000268): 1299 euro brutto / ~ 5941 zł brutto

SCATT USB PROFESSIONAL BIATHLON

Drużyny narodowe, początkujący oraz zaawansowani strzelcy trenują za pomocą systemu Scatt USB Biathlon. 5 celów
wraz z analizą ruchu broni wskazują szczegóły dotyczące zarówno celowania jak i wyduszania języka spustowego dla każdego
strzału osobno. 

Sprzęt  do  użytku  zarówno  wewnętrznego  jak  i  zewnętrznego  może  być  użytkowany  w  domu,  ogrodzie,  w  klubie
sportowym. System umożliwia  realistyczne i  precyzyjne symulowanie  strzelań do tarcz opadających.  Gwarantowana dobra
zabawa dla wszystkich oraz niezbędna część szkolenia dla profesjonalistów, wskazująca każdy najmniejszy błąd popełniany
przez strzelca.

Cena detaliczna, sensor USB (5000311): 1215 euro brutto / ~ 5557 zł brutto

Cena detaliczna, sensor bezprzewodowy (5000312): 1385 euro brutto / ~ 6335 zł brutto



AKCESORIA

SCATT  USB  PROFESSIONAL  BIATHLON –  Rama
pomiarowa

Rama  do  pomiaru  zawierająca  5  celów  jest  świetlnym
dodatkiem  do  systemu  Scatt  USB  Professional.  W  prosty
sposób  może  zostać  podłączona  do  istniejącego  systemu
oraz sterowana przez standardowe oprogramowanie.

Biathlon jest  obecnie  bardzo popularną dyscypliną,  kto  nie
chciałby nauczyć się jak trafić 5 celów w dwa razy krótszym
czasie?  

5000294: USB

5000312: Bezprzewodowy

Cena detaliczna: 585 euro brutto / ~ 2676 zł brutto

SCATT - CZUJNIK SIŁY NACISKU NA SPUST WTS

• Czujnik  nacisku  języka  spustowego  –
bezprzewodowy – podłączany do portu USB sensora
optycznego WS-03

• Kompatybilny z modelami SCATT WS1 oraz SCATT
Biathlon WL

• Uzyskuje informacje o wysiłku, z jaki strzelec naciska
na spust

• Czujnik  wykonany  w  postaci  spustu  z  odłączanym
kablem, zastępuje oryginalny język spustowy,

• Czujnik  spustu  podłączony  do  portu  czujnika
optycznego WS-03,

• Dane z czujnika nacisku przesyłane są do komputera
PC oraz  wyświetlone  w postaci  graficznej  w oknie
oprogramowania SCATT.

5010066 WTS-TRR Zaokrąglony

5010067 WTS-TRL Zaokrąglony dla leworęcznych

5010068 WTS-TSR Prosty

5010069 WTS-TSL Prosty dla leworęcznych

Cena detaliczna: 267 euro brutto / ~ 1221 zł brutto



SCATT - CZUJNIK SIŁY NACISKU NA SPUST STS

• Czujnik nacisku języka spustowego – przewodowy -
podłączany do portu USB komputera

• Kompatybilny ze wszystkimi modelami SCATT

• Uzyskuje informacje o wysiłku, z jaki strzelec naciska
na spust

• Czujnik  wykonany  w  postaci  spustu  z  odłączanym
kablem, zastępuje oryginalny język spustowy,

• Czujnik  spustu  podłączony  do  portu  czujnika
optycznego OS-02,

• Dane z czujnika nacisku przesyłane są do komputera
PC oraz  wyświetlone  w postaci  graficznej  w oknie
oprogramowania SCATT.

5010070 STS-TRR Zaokrąglony

5010071 STS-TRL Zaokrąglony dla leworęcznych

5010072 STS-TSR Prosty

5010073 STS-TSL Prosty dla leworęcznych

Cena detaliczna: 295 euro brutto / ~ 1350 zł brutto

SCATT  BEZPRZEWODOWY  DOLUFOWY  CZUJNIK  WS-
M02

• Model: WS-M01

• Montowany wewnątrz lufy pistoletu kalibru 9 mm

• Bardzo dokładny pomiar wyrównania broni podczas
celowania i zwalniania języka spustowego,

• Czujnik optyczny automatycznie mierzy odległość od
tarczy elektronicznej

• Program  pozwala  na  automatyczne  kalibrowanie
czujnika

• Waga to jedyne 6 g

Cena detaliczna (5000260): 555 euro brutto / 

~ 2538 zł brutto



SCATT OSŁONA RAMY POMIAROWEJ

• Stalowa osłona o grubości 1,5mm

• Malowana proszkowo na jasno szary kolor

• Chroni  ramę  pomiarową  przed  przypadkowymi
trafieniami jak i rykoszetami.

5009980: USB

5009981: Bezprzewodowa

Cena detaliczna: 29 euro brutto / ~ 133 zł brutto

SCATT OSŁONA CZUJNIKA

Metalowa  osłona  czujnika  Scatt  chroni  go  przed
przypadkowym  uszkodzeniem,  kiedy  np.  karabin  zostaje
odłożony na stół.

Cena detaliczna: 49 euro brutto / ~ 224 zł brutto

Torba do SCATT'a i Laptopa

• Torba do przechowywania i  transportu  Scatt'a  oraz
Laptopa (notebooki do 15 ")

• Podwójny  metalowy  zamek  błyskawiczny  i  rzepy
utrzymujące laptopa w stabilnej pozycji

W zestawie: 

• Torba  z  rączką  i  regulowany  uchwyt  na  ramię  do
przenoszenia,

• Kolor: czarny

• Pasuje do: SCATT USB, SCATT WS1,  SCATT WM9,
SCATT Biathlon, SCATT Biathlon WL, SCATT MX-02

Cena detaliczna: 36 euro brutto / ~ 164 zł brutto



UCHWYTY SENSORÓW

UCHWYT UNIWERSALNY 

• Zawiera klucz imbusowy

• W  zestawie  uchwyt  wykonany  z  tworzywa  oraz
metalowa taśma montażowa,

• Uniwersalny uchwyt pozwala na montaż czujnika na
lufach o różnych przekrojach i średnicach

Cena detaliczna: 36 euro brutto / ~ 164 zł brutto

UCHWYT DO SZYNY PICATINNY/WEAVER

• Umożliwia  zamontowanie  sensora  do  karabinu,
strzelby,  pistolet,  łuku  itd.  wyposażonego  w  szynę
montażową

Cena detaliczna: 31 euro brutto / ~ 142 zł brutto

UCHWYT AR ALU D20 DO CZUJNIKA SCATT

• Do montażu czujnika optycznego na lufie o średnicy
20mm

• Waga 10 g

Cena detaliczna: 24 euro brutto / ~ 110 zł brutto



UCHWYT – WKŁADKA DO LUFY 

Do montażu czujnika optycznego w lufie, stosowany w broni
krótkiej,

Dostępne  w  różnych  wariantach  w  zależności  od  kalibru
broni:

5018314 Kaliber .22

5018315 Kaliber .30

5018316 Kaliber .35

5018317 Kaliber .45

Cena detaliczna: 39 euro brutto / ~ 178 zł brutto

SCATT ADAPTER BIATHLON

Do  montażu  czujnika  optycznego  na  lufach  o  średnicach
mniejszych niż 20mm

Dostępne w różnych wariantach zależnych od średnicy lufy
broni:

5010063 16 mm

5010064 18 mm

5010065 19 mm

Cena detaliczna: 22.50 euro brutto / ~ 103 zł brutto



OBEJMA D20-23.5 DO CZUJNIKA SCATT

• Do montażu czujnika optycznego na lufie o średnicy
20, 21, 22, 23.5 mm

• Nie pasuje do AR

• Waga 14 g

Cena detaliczna: 79 euro brutto / ~ 361 zł brutto

OBEJMA BIATHLON

• Do montażu czujnika optycznego na lufie o średnicy
16, 18, 19 i 22 mm 

• Nie przesuwa się podczas strzelania z amunicji
ostrej

• Waga 14 g

Cena detaliczna: 81 euro brutto / ~ 370 zł brutto

UCHWYT DO Steyr LP10/Evo10

• Służy  do  montażu  czujnika  optycznego  na
pistoletach Steyr LP10 i Evo10.

• Waga 4,1 g

Cena detaliczna: 30 euro brutto / ~ 137 zł brutto



UCHWYT PARDINI

• Do montażu czujnika optycznego (MX) do Pardini SP
i SP Rapid Fire

Cena detaliczna: 68 euro brutto / ~ 311 zł brutto

OBEJMA SCATT D6-19

• Służy do mocowania czujnika optycznego na lufach o
średnicy od 6 do 19 mm.

• Waga 13 gramów

Cena detaliczna: 42 euro brutto / ~ 192 zł brutto



Pryzmat 40 mm

• Służy do mocowania czujnika optycznego na lufach
karabinu w przypadku strzelania z amunicją bojową z
broni o dużym odrzucie.

• Dostarczany z dwoma uniwersalnymi obejmami

Cena detaliczna: 50 euro brutto / ~ 229 zł brutto

Wszystkie ceny w złotówkach podane szacunkowo wg kursu euro na dzień 12.08.2021r. 

Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności oraz ceny.

Filmy z pokazanym systemem podczas pracy do obejrzenia na kanale YouTube: 
https://www.youtube.com/SCATTShooter/

https://www.youtube.com/SCATTShooter/

