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Výstavba, modernizácia a vybavenie strelníc
Najmodernejšie európske strelnice sú navrhnuté, postavené a vybavené technológiou nemeckej firmy
bke media Kommunikationssysteme GmbH&CO. Tieto technológie sú výsledkom mnohoročných
skúseností s vývojom a zariaďovaním strelníc, najmä pre ozbrojené zbory. Spoločným menovateľom
všetkých produktov je premyslenosť, precíznosť a užívateľská prívetivosť, daná predovšetkým úzkou
spoluprácou so špecialistami nemeckej polície a rešpektovaním ich požiadaviek.
Výhradné zastúpenie pre ČR a SR má firma S-servis bke, s. r. o.
so sídlom v Brne. V jej ponuke sú predovšetkým tieto technológie:
• Interaktívny projekčný, výukový a vyhodnocovací systém pre
streľbu z laserových i ostrých zbraní HITCOM II so spoľahlivosťou
hodnotenia zásahu vyššou ako 99%. Je možné využívať jednotlivé
softwarové moduly ako je modul statických terčov, počítačovo
animovaných terčov, interaktívnych video scénok, evidenčný modul
a veľa ďalších doplnkov. Od roku 2013 je nová možnosť projekcie
v 3D alebo v HD rozlíšení (1920 x 1080).
• Jedinečná technológia mäkkého záchytu projektilov MULTIFLEX, ROTOFLEX a KOMBIFLEX,
ktoré, sú ideálne do uzavretých tunelových strelníc.
• Inteligentná projekčná stena SWINGLIFT NT a SIDELOC vo veľa prevedeniach a šírkach.
• Špeciálne zvukotesné a mechanicky veľmi odolné obloženie stien a stropu s vynikajúcou tepelnou
izoláciou a obložením podlahy s tlmiacimi účinkami.
• Mechanické, otočné, sklápacie a kombinované terče s interface a možnosťou pripojenia do počítačom
riadeného a vyhodnocovaného streleckého systému.
• Laserové zbrane s imitáciou spätného nárazu stlačeným vzduchom.
• Laserové, hlavňové, vložné žiariče pre streľbu zo všetkých zbraní.
Každú strelnicu robíme „na mieru“ zákazníka, podľa jeho
potrieb a podľa jeho finančných možností. S každým
zákazníkom preberieme do detailov jeho predstavy a
potreby, upozorníme ho nielen na výhody, ale aj na úskalia
jednotlivých riešení a pomôžeme mu nájsť optimálny
model.
Samozrejmosťou
je
starostlivé
balistické
spracovanie s dôrazom na bezpečnosť streľby a so
súdnoznaleckým posudkom.
Spolupracujeme s celým radom českých a slovenských
partnerov a okrem výstavby, modernizácie a prípadnej
dodávky jednotlivých technológií tunelových strelníc
ozbrojených zložiek môžeme pochopiteľne zabezpečiť
aj všetky požiadavky na zariadenie a vybavenie vonkajších,
športových a poľovníckych strelníc, najrôznejších pomôcok
a ďalšieho tovaru, ktorý súvisí so strelnicami a so streľbou. V
neposlednom rade sa zaoberáme aj dovozom, predajom a
prenájmom laserových trenažérov.
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