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Kulochwyty mobilne GISS stanowią jeden  
z produktów, który ma na celu usprawnienie 
działań szkoleniowych. Mogą one służyć 
zarówno do prowadzenia zajęć strzeleckich 
czy taktycznych w miejscach stałej 
dyslokacji, jak również każdorazowo mogą 
być zabierane w teren w celu przygotowania 
schematów działań taktycznych na terenie 
ośrodków poligonowych. 



Kulochwyt mobilny - blokowy

Jeden kulochwyt, przy równomiernym ostrzale całej powierzchni, 
ma wytrzymałość aż 25.000 strzałów. Co istotne, w przypadku 
konieczności wymiany bloków balistycznych, może to wykonać 
każda osoba samodzielnie, co oznacza, że produkt ten może być 
wykorzystywany operacyjnie bez dłuższych przerw na jego 
konserwację.  

Kulochwyt mobilny KBH500 wykonany jest z blachy Hardstal 500. 
Na całej powierzchni wyposażony jest w płytę tylną kulochwytową 
o grubości 50 mm oraz 5 bloków balistycznych grubości 300 mm.

Cechy szczególne

•  Mobilność – dzięki zastosowaniu kół z hamulcem, kulochwyt
można dowolnie przemieszczać.

•  Długa żywotność – kulochwyt ma wytrzymałość 25.000
strzałów.

•  Łatwa wymiana komponentów – po zużyciu poszczególnych
bloków, możliwa jest samodzielna ich wymiana na nowe.

•  Brak rykoszetów – dzięki zastosowaniu naszej produkcji bloków
balistycznych zatrzymujących pociski zapewnione jest pełne
bezpieczeństwo strzelających.

•  Wydłużenie żywotności strzelnicy - umieszczenie kulochwytu
mobilnego w strzelnicy, znacznie wydłuża jej żywotność. Strzały
kierowane są bowiem w mobilne kulochwyty, a nie w samą
strzelnicę.

•  Waga - ok. 325 kg.
•  Wymiary - w. 185 cm, sz. 80 cm.
•  Grubość blachy Hardstal - 10 mm.
•  Grubość osłon balistycznych - 35 cm.
•  Powierzchnia ostrzału - 70 cm x 100 cm.
•  Dopuszczalna amunicja - 9 mm Parabellum; 5.56 x 45 mm

M855; 7.62 x 51 mm NATO, 7.62 mm x 54R.

Kulochwyt mobilny - panelowy

Jeden kulochwyt, przy równomiernym ostrzale całej powierzchni, 
ma wytrzymałość 10.000 strzałów. Co istotne, w przypadku 
konieczności wymiany paneli antyrykoszetowych, może to wykonać 
każda osoba samodzielnie, co oznacza, że produkt ten może być 
wykorzystywany operacyjnie bez dłuższych przerw na jego 
konserwację.  

Kulochwyt mobilny KPH500 wykonany jest z blachy Hardstal 500. 
Na całej powierzchni wyposażony jest w płytę kulochwytową tylną 
o grubości 50 mm oraz 2 paneli antyrykoszetowych o grubości
50 mm.

Cechy szczególne

•  Mobilność – dzięki zastosowaniu kół z hamulcem, kulochwyt
można dowolnie przemieszczać.

•  Długa żywotność – kulochwyt ma wytrzymałość 10.000
strzałów.

•  Łatwa wymiana komponentów – po zużyciu poszczególnych
paneli, możliwa jest samodzielna ich wymiana na nowe.

•  Brak rykoszetów – dzięki zastosowaniu naszej produkcji paneli
antyrykoszetowych zatrzymujących pociski zapewnione jest
pełne bezpieczeństwo strzelających.

•  Wydłużenie żywotności strzelnicy - umieszczenie kulochwytu
mobilnego w strzelnicy, znacznie wydłuża jej żywotność. Strzały
kierowane są bowiem w mobilne kulochwyty, a nie w samą
strzelnicę.

•  Waga - ok. 180 kg.
•  Wymiary - w. 185 cm, sz. 80 cm.
•  Grubość blachy Hardstal - 10 mm.
•  Grubość osłon balistycznych - 10 cm.
•  Powierzchnia ostrzału

- 70 cm x 100 cm.
•  Dopuszczalna amunicja

- 9 mm Parabellum; 5.56 x 45 mm
M855; 7,62 x 51 mm NATO.
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W przypadku zainteresowania, z chęcią zaprojektujemy oraz wykonamy kulochwyty o innych rozmiarach, właściwościach 
oraz polach ostrzału. W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.


