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System strzelnicy reaktywnej jest 
autonomicznym zestawem od 1 do 12  
celów ustawianych w polu tarczowym.  
Idealnie sprawdza się w prowadzeniu 

szkolenia strzeleckiego, w szczególności 
strzelań dynamicznych dla Jednostek 
Specjalnych. Pozwala on na szybką 
wery ikację umiejętności strzelca,  
jak również na szybkie podniesienie  
jego umiejętności motorycznych.



System strzelnicy reaktywnej

System strzelnicy reaktywnej sterowany jest za pomocą sieci WiFi, 
przy wykorzystaniu panelu dotykowego, telefonu, tabletu czy też 
jakiegokolwiek komputera. 

System jest wyjątkowo elastyczny, pozwala na dowolną jego 
konfigurację i wyposażenie poszczególnych celów w takie funkcje 
jak: 

•  Możliwość ustawiania wysokości każdego z celu.
•  Możliwość ustawiania kąta pochylenia lewo/prawo (strzelanie

zza zasłon).
•  Możliwość zastosowania oświetlenia podniesionej „głowy„

w trybie termowizyjnym bądź noktowizyjnym.
•  Możliwość zastosowania oświetlenia „głowy” wróg/przyjaciel.

Dzięki nieskończonej i lości programów szkolenie można 
dostosowywać odpowiednio do aktualnych potrzeb użytkowników. 
System rozpoznaje strzały oddane w „głowę” celu, a także w jego 
korpus, pozwala na ustawianie czasu podniesienia „głowy”, a także 
ilości strzałów po których ma ona opaść i czasu po którym ma się 
podnieść. Włączenie do tego chociażby trybu wróg/przyjaciel czy 
noktowizji powoduje, iż szkolenie odbywa się na najwyższym 
możliwym poziomie. Dlatego cele te są przeznaczone dla Jednostek 
Specjalnych, Wojska oraz Policji.

Istotnym jest także, iż wszystkie cele wchodzące w skład systemu 
wykonane są z wysokiej jakości stali AR500 lub AR550 (Hardstal). 
Cechuje je wyjątkowa trwałość, gdyż jeden cel przy ostrzale 
kalibrem 5,56 mm, M855 posiada wytrzymałość na ponad 5000 
strzałów. Dodatkowo, dzięki łatwej wymianie elementów, 
podlegających eksploatacji, jest on w ciągłej sprawności 
operacyjnej. 

Zastosowanie tak trwałych materiałów zapewnia pełne 
bezpieczeństwo użytkowników, dużą żywotność systemu, a także 
niezliczone możliwości szkolenia żołnierzy. 

Mobilności systemu strzelnicy reaktywnej pozwala na jego 
użytkowanie zarówno w terenie otwartym jak i zamkniętym. 

W skład zestawu wchodzi

•  1-12 stalowych celów.
•  Panel sterujący + okablowanie.
•  Układ zasilania powietrzem sprężonym.
•  Tablica sterująca.
•  W przypadku montażu w terenie – kontener z ogrzewaniem

+ agregat prądotwórczy.

Cechy szczególne

• Cały system strzelnicy reaktywnej może być zainstalowany
zarówno w terenie jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

•  Cele wykonane są ze stali AR500 lub AR550 (Hardstal).

•  Dzięki zastosowaniu sprężonego powietrza, czas podnoszenia
„głowy” wynosi maksymalnie 0,3 s.

•  Możliwe jest prowadzenia ognia z pistoletów kal. 9 mm oraz
karabinków kal. 5,5 6 mm.

•  Możliwe jest ustawianie wysokości każdego celu.

•  Opcja ustawianie kąta pochylenia lewo/prawo (strzelanie zza
zasłon).

•  Możliwa jest dowolna aranżacji celów w terenie (pola
tarczowe, tory taktyczne, tory strzeleckie/sprawnościowe).

•  Możliwe jest stosowanie systemu na strzelnicach otwartych,
zamkniętych/ kontenerowych.

•  Możliwe jest sterowania systemem z panelu dotykowego,
komputera, telefonu komórkowego czy tabletu.

•  Z uwagi na zastosowanie wyjątkowo trwałych materiałów,
w szczególności blachy trudnościeralnej AR 500 lub AR 550
(Hardstal), jeden cel przy ostrzale kalibrem 5,56 mm, M855
posiada wytrzymałość na ponad 5000 strzałów.

•  Łatwy demontaż komponentów produktu pozwala na szybką
ich wymianę przez każdego.

•  Dzięki dużej elastyczności we wprowadzaniu różnego rodzaju
funkcjonalności, możliwe jest dostosowanie systemu do
zapotrzebowania klienta np. poprzez dodanie modułu
noktowizyjnego.

•  Temperatura pracy systemu w terenie otwartym - 20 ÷ +40°C.

•  Cele ustawiane w terenie są na podstawach betonowych
wykonanych przez użytkownika lub dostawcę.

•  Okablowanie oraz zasilanie ułożone w ziemi/podłodze.

•  Amunicja dedykowana (prowadzenie strzelań 3-4 m od celu):
Frangible 100gr 9 mm, 5,56 x 45 SX.

•  Amunicja dopuszczona (prowadzenie strzelań 15-50 m od celu):
9 mm FMJ, 5,56x45 SS109.

•  Nieskończona ilość programów zapewnia najszersze spektrum
szkoleń.
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