Padacie poppre
-

padacie reakčné siluetové terče
nastaviteľný uhol sklonu
mnohonásobné (doživotné) použitie
z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500
Brinellov,
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
obojstranne použiteľná cieľová platňa
cieľové platne jednoducho vymeniteľné na
univerzálnom podstavci
terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu
i v náročných podmienkach armády a polície.

Tieto padacie poppre sú najpopulárnejšími požívanými
terčmi vôbec. Akusticky i vizuálne okamžite vyhodnotia
výsledok zásahu.
Rozmery sú navrhnuté podľa platných pravidiel pre
praktickú streľbu - IPSC (International Practical Shooting
Confederation )
Môžete nastaviť rôzny uhol sklonu cieľa a tým docieliť
oneskorené spadnutie cieľa po viacerých po sebe
nasledujúcich výstreloch. Padací poper je možné nadstaviť
na rôzny druh munície s rôznou dopadovou energiou
potrebnou na jeho zostrelenie.
Terčová platňa padacieho poppra môže byť rýchlo otočená
na druhú stranu a tým pádom môžete využiť obe strany
poppra a efektívne meniť charakter parkúru.
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Reverzné popre
-

reakčné reverzné siluetové terče
mnohonásobné (doživotné) použitie
z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov,
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
cieľové platne jednoducho vymeniteľné na univerzálnom
podstavci
terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v
náročných podmienkach armády a polície.

Tieto tréningové popre sú veľmi vhodné používať pre tréning
siluetovej streľby na krátke i dlhé vzdialenosti. Akusticky i vizuálne
okamžite vyhodnotia výsledok zásahu a automaticky sa vrátia do
východnej pozície a sú znova pripravené na ďalšie použitie.
Rozmery sú navrhnuté podľa platných pravidiel pre praktickú streľbu IPSC (International Practical Shooting Confederation )
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Kombinované terče
-

padacie reakčné siluetové terče so zdvíhacím zariadením pre
papierový terč
nastaviteľný uhol sklonu
mnohonásobné (doživotné) použitie
z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov,
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
obojstranne použiteľná cieľová platňa
cieľové platne jednoducho vymeniteľné na univerzálnom
podstavci
terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i
v náročných podmienkach armády a polície.

Tieto padacie popre sú najpopulárnejšími požívanými terčmi vôbec.
Akusticky i vizuálne okamžite vyhodnotia výsledok zásahu.
Rozmery sú navrhnuté podľa platných pravidiel pre praktickú streľbu IPSC (International Practical Shooting Confederation )
Môžete nastaviť rôzny uhol sklonu cieľa a tým docieliť oneskorené
spadnutie cieľa po viacerých po sebe nasledujúcich výstreloch. Padací
poper je možné nadstaviť na rôzny druh munície s rôznou dopadovou
energiou potrebnou na jeho zostrelenie.
Terčová platňa padacieho popra môže byť rýchlo otočená na druhú
stranu a tým pádom môžete využiť obe strany popra a efektívne meniť
charakter parkúru.
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Držiaky na papierové terče
-

stabilný podstavec pre uchytenie papierových terčov pomocou
drevených kolíkov
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
ľahký, jednoducho premiestniteľný, je ideálny pre taktický
výcvik podľa vopred vytvorených scenárov
držiak navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v
náročných podmienkach armády a polície.

Kovové držiaky sú vhodné používať pre tréning taktickej streľby na
krátke i dlhé vzdialenosti. Rozmery sú navrhnuté tak , aby umožnili
použitie v Armáde, polícii i športovej streľbe. - IPSC (International
Practical Shooting Confederation )
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Torzo
-

statický siluetový terč
mnohonásobné (doživotné) použitie
s pevným uhol sklonu
z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov,
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
realistickejší tréningový proces
cieľová platňa jednoducho vymeniteľná na univerzálnom
podstavci
terč je navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v
náročných podmienkach armády i polície

Tento statický terč je vhodný na tréningovú streľbu a nahrádza klasické
papierové terče. Akusticky i vizuálne okamžite vyhodnotí výsledok
zásahu.
Rozmery sú navrhnuté podľa platných pravidiel pre praktickú streľbu IPSC (International Practical Shooting Confederation )
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Rukojemník torzo
-

statický siluetový terč s otočnou zásahovou zónou
mnohonásobné (doživotné) použitie
vytvára realistické nácviky a návyky
z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov
navrhnutý s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a životnosť
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
realistickejší tréningový proces
cieľová platňa jednoducho vymeniteľná na univerzálnom
podstavci
terč je navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v
náročných podmienkach armády i polície

Tento statický terč je vhodný na tréningovú streľbu a nahrádza
klasické papierové terče. Akusticky i vizuálne okamžite vyhodnotí
výsledok zásahu, po zásahu sa silueta páchateľa pretočí na opačné
ramena útočníka a umožní opätovné okamžité použitie. Tento terč
simuluje nepriateľskú hrozbu kryjúcu sa za nezainteresovanou osobou.
Pri tréningu sa vytvárajú realistické nácviky a návyky. Rozmery sú
navrhnuté podľa reálnych rozmerov ľudského tela.
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Torzo s vitálnymi zónami
-

statický siluetový terč s otočnými zásahovými zónami
mnohonásobné (doživotné) použitie
vytvára realistické nácviky a návyky
z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov
navrhnutý s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a životnosť
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
realistickejší tréningový proces
cieľová platňa jednoducho vymeniteľná na univerzálnom
podstavci
terč je navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v
náročných podmienkach armády i polície

Tento statický terč je vhodný na tréningovú streľbu a nahrádza
klasické papierové terče. Akusticky i vizuálne okamžite vyhodnotí
výsledok zásahu, po zásahu sa zasiahnutá zóna preklopí a vizuálne
označí zasiahnuté miesto. Pri tréningu sa vytvára realistické nácviky
a návyky.
Rozmery sú navrhnuté podľa platných pravidiel pre praktickú streľbu IPSC (International Practical Shooting Confederation )
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Duel Tree
-

reakčné sem-tam siluetové terče
z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov,
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
vhodný na strelecké súboje
reset terčov pomocou vlastnej váhy
určený i na tréning rýchlosti a presnosti
obojstranne použiteľná cieľová platňa
cieľové platne jednoducho vymeniteľné na masívnom podstavci
terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v
náročných podmienkach armády a polície.

Dvaja strelci začínajú s tromi cieľmi , každý na jednej strane
stromčeka. Po štartovom signále strieľajú terče na patričných stranách.
Keď je cieľ zasiahnutý preklopí sa na protiľahlú stranu. Váš súper však
súčasne vracia ciele späť na vašu stranu. Prvému ktorému ostanú ciele
na jeho strane prehráva. Zabudnite na strelecké súboje z histórie. Pri
tomto súboji prídete maximálne o česť. Ak netrafíte, prehráte. Ak
neprebijete dosť rýchlo, prehráte. Žiadne výhovorky, žiadne dohady.
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Stojan so sklopnými terčmi
-

padacie kovové siluetové terče
vymeniteľné siluety ( gongy, siluety zvierat, postavičky,
kolky ... )
mnohonásobné použitie
z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov,
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
cieľové platne jednoducho vymeniteľné
terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v
náročných podmienkach armády a polície.

Krycia plocha je skonštruovaná z kaleného materiálu o tvrdosti 500
Brinellov navrhnutý s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a životnosť.
Po zostrelení všetkých terčov ich vrátite do počiatočnej polohy
pomocou lanka a pákového prevodu. Na požiadanie sa dá dodať
i pneumaticky ovládaný systém. Tieto padacie terče sú veľmi populárne
a na súťažiach IPSC či bežnom streleckom tréningu, pretože akusticky
i vizuálne okamžite vyhodnotia výsledok zásahu.
Rozmery gongov či platní sú navrhnuté podľa platných pravidiel pre
praktickú streľbu - IPSC (International Practical Shooting
Confederation )
Terčové siluety môžu byť rýchlo vymenené za iný typ napríklad siluety
zvierat podľa- IMSSU (International Metallic Silhouette Shooting
Union)..
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Systém otočných terčov s automatickým
resetom
-

systém otočných terčov
cieľový terčík je vyrobený kaleného materiálu o povrchovej
tvrdosti 500 Brinellov,
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
vhodný na strelecký tréning najme na väčšie vzdialenosti
samoresetovacia funkcia
reset terčov pomocou vlastnej váhy
terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v
náročných podmienkach armády a polície.

Systém otočných terčov s automatickým resetom umožňuje streľbu
bez nutnosti chodenia k terčom. Po sérii presných zásahov sa sústava
automaticky zresetuje do východnej polohy.
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Gongy a siluety
-

statický alebo sklopný siluetový terč
mnohonásobné (doživotné) použitie
z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov,
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
cieľová platňa jednoducho vymeniteľná na univerzálnom
podstavci
obojstranne použitie
terč je navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v
náročných podmienkach armády , polície i športu

Tento statický terč je vhodný na tréningovú streľbu a nahrádza
klasické papierové terče. Akusticky i vizuálne okamžite vyhodnotí
výsledok zásahu.
Rozmery gongov a plejtov sú navrhnuté podľa platných pravidiel pre
praktickú streľbu - IPSC (International Practical Shooting
Confederation ) a rozmery siluet podľa- IMSSU (International Metallic
Silhouette Shooting Union).
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Pohyblivé terče - Kývačky
-

výkyvný podstavec pre uchytenie papierových terčov pomocou
drevených kolíkov
jednotlivé i viacnásobné prevedenie
určený pre krátke i dlhé strelné zbrane
ľahký, jednoducho premiestniteľný, je ideálny pre taktický výcvik
podľa vopred vytvorených scenárov
terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v náročných
podmienkach armády a polície.

Kývačky Vám umožnia ekonomicky včleniť pohyblivé terče do
Vášho tréningového procesu. Pre svoju výkyvnú schopnosť môžu
simulovať nezainteresovanú zvedavú osobu vykúkajúcu z poza rohu
obytného bloku, či kryjúceho sa útočníka počas streľby.
Pohyb kývačky je realizovaný pomocou protizávažia a lanka.
Kývačka sa môže aktivovať zostrelením popra, otvorením dverí, či
zatiahnutím za lanko... .
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Drop and Turn terč
- gravitáciou poháňaný otočný terč
- jednoduché nadstavenie a ovládanie
- čas vystavenie terča 1 sekunda alebo 2x 1 sekunda
- ideálny pre taktický výcvik
Drop and Turn terč je gravitáciou poháňaný prenosný otočný terč,
ktorý na svoje fungovanie nevyžaduje žiaden zdroj externej energie.
Môže byť aktivovaný pomocou Poppra alebo zatiahnutím za šnúru
jednoduchého spúšťacieho mechanizmu. Je to ideálna cesta ako si lacno,
jednoducho a pod tlakom precvičiť streľbu. Na plocho otočený terč, tak
aby ho strelec nevidel, sa pohybuje vertikálne smerom na dol a náhle sa
otočí o 90° k strelcovi. Pri svojom ďalšom vertikálnom pohybe na dol
zostáva po dobu 1-2 sekúnd otočený k strelcovi a následne sa znovu otočí
o 90° do východiskovej polohy. Jednoduchým pohybom nahor znovu
zresetujete terče a môžete pokračovať v nácviku. Drop and Turn terč vám
umožní veľmi jednoducho a efektívne trénovať pudovú a rýchlu bojovú
streľbu. Pri použití troch či štyroch Drop and Turn terčov môžete
vytvárať rôzne scenáre, kde môžete kombinovať terče nezúčastnených
osôb a zloduchov. Takýmto jednoduchým spôsobom môžete trénovať
streľbu na viacnásobnú hrozbu a zároveň trénovať rozpoznávanie cieľov.
Drop and Turn terč sa môže veľmi efektívne využívať aj pri súťažiach
IPSC ako Bonus Target.
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Mobilný lapač striel
-

statický alebo mobilný lapač striel
mnohonásobné použitie balistických gúm
vyrobené z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 300
Brinellov,
určený pre krátke strelné zbrane
gumové bloky sú jednoducho vymeniteľné na univerzálnom
podstavci
terč je navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v
náročných podmienkach armády , polície i športu.

Mobilný lapač striel s balistickými gumovými blokmi je určený pre
strelnice umiestnené v uzavretom priestore. S týmto mobilným lapačom
striel môžete využívať všetky časti a kúty vašej strelnice, zefektívniť
výuku a strelecký výcvik. Pomocou nášho lapaču umiestneného na
štyroch kilečkách dokážete vytvoriť aj na malých priestoroch atraktívne
parkúrové strieľanie. Na gumové balistické bloky pomocou spinkovačky
upevníte všetky druhy dostupných terčov.
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