Kryta Mobilna Strzelnica Ćwiczebna w Kontenerach 40 ft HC
- szczegółowe ukompletowanie, opis.

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEZNACZENIE STRZELNICY
Kryta Mobilna Strzelnica Ćwiczebna w Kontenerach 40ft HC (High Cube) jest wysoko specjalizowanym środkiem do realizacji szkolenia i treningu strzeleckiego, umożliwiającym zorganizowanie
i realizację szkolenia praktycznie w każdym dowolnym miejscu na dowolny okres przy minimalizacji
problemów logistycznych, finansowych i środowiskowych.
Strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkoleń i treningów strzeleckich indywidualnych
oraz w parach i zespołach trzyosobowych. Strzelnica zapewnia możliwość użytkowania pistoletów
centralnego i bocznego zapłonu o kalibrze do 11,43 mm oraz pistoletów maszynowych o kalibrze do 9
mm, pozwala na strzelanie ogniem pojedynczym, pociskami płaszczowymi i półpłaszczowymi zwykłymi o rdzeniu miękkim, amunicją wystrzeliwaną z prędkością początkową do 1000 m/s i energią pocisku do 1000 J, a także z broni pneumatycznej. Dodatkowo na specjalne zamówienie klienta możemy
wykonać strzelnicę o innej preferowanej energii i prędkości początkowej.
Strzelnica ma możliwość prowadzenia strzelania ze stałej i zmiennej linii otwarcia ognia na odległościach od 5 do 50m.
Konstrukcja strzelnicy zajmuje niecałe 60 m2 (powierzchnia o wymiarach dwa razy po ok. 12,2 m
długości i ok. 2,4 m szerokości) umożliwia prowadzenie strzelań dynamicznych albo strzelań statycznych. Strzelnica jest wyposażona w bloczki poliuretanowo-gumowe do ustawiania toru przeszkód i
ścianek osłonowych przy strzelaniu na bliższe odległości.
Szerokość strzelnicy umożliwia ćwiczenie w parach lub zespołach trzyosobowych. Bardzo ważną zaletą strzelnicy kontenerowej jest możliwość zainstalowania interaktywnego multimedialnego trenażera
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do strzelań amunicją bojową lub replikami broni z laserowymi wskaźnikami oraz płynnej regulacji
oświetlenia pozwalające na bardzo realistyczny trening, w tym prowadzenia strzelań nocnych w zadymieniu, itp. Dzięki ww. trenażerowi można optycznie wydłużyć oś strzelań do 50m, oprzyrządowanie strzelnicy posiada wiele różnych opcji programów treningowych (z użyciem tarcz stacjonarnych,
strzelanie na czas, ruchome cele, ćwiczenie precyzji strzału, trening do celów aktywnych i neutralnych) istnieje również możliwość programowania i edytowania własnych scenariuszy taktycznych i
epizodów bojowych.

1.2. DANE TECHNICZNE
Strzelnica składa się z dwóch kontenerów, łączonych na czas użytkowania. Kontenery ustawia
się na podporach stabilizujących.
Zestaw strzelnicy kontenerowej zawiera:
a) kontener nr 1 - pomieszczenie oczekiwania z częścią hali strzelań;
b) kontener nr 2 - halę strzelań z osią strzelań 15÷10 m;
c) układ nawiewno- grzewczy z funkcją grzania i klimatyzacji z różnymi opcjami rozbudowy
Podstawowe dane techniczne strzelnicy:
Kontener nr 1:
a)
b)
c)
d)

długość kontenera
szerokość kontenera
wysokość kontenera
masa kontenera

13,1 m
2,5 m
2,95 m
18 ton

Kontener nr 2:
a)
b)
c)
d)

długość kontenera
szerokość kontenera
wysokość kontenera
masa kontenera

12,6 m
2,5 m
2,95 m
19 ton

Zestaw kontenerów:
a)
b)
c)
d)

długość zestawu
szerokość zestawu
wysokość zestawu
masa zestawu

26 m
2,5 m
2,95 m
37 ton

Parametry strzelnicy
1. Hala strzelań:
a)
b)
c)
d)

długość pomieszczenia
szerokość pomieszczenia
wysokość pomieszczenia
powierzchnia użytkowa pomieszczenia

20,0 m
2,1 do 2,2 m
od 2,1 do 2,5 m
44 m2
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e) kubatura pomieszczenia

105 m3

2. Pomieszczenie oczekiwania – śluza:
a)
b)
c)
d)
e)

długość pomieszczenia
szerokość pomieszczenia
wysokość pomieszczenia
powierzchnia użytkowa pomieszczenia
kubatura pomieszczenia

3,1 m
2,1 m
2,0 ÷ 2,4 m
7 m2
15 m3

3. Mocowanego do kontenera nr 1 układu nawiewno-grzewczego z funkcją grzania
i klimatyzacji
2. ZESTAW WYROBU, UKOMPLETOWANIE I WYPOSAŻENIE
Zestaw strzelnicy kontenerowej zawiera:
a) kontener nr 1 - pomieszczenie oczekiwania z częścią hali strzelań;
b) kontener nr 2 - halę strzelań z osią strzelań 15 ÷ 10 m;
c) układ nawiewno -grzewczy z funkcją grzania i klimatyzacji.
Strzelnica jest przystosowana do zasilania z zewnątrz (ze stacjonarnych lub polowych) sieci
energetycznych o napięciu 400/230 V oraz zewnętrznego (w opcji) zespołu spalinowego – energetycznego.
W skład układu grzewczego wchodzi ogrzewanie elektryczne a także jednostka grzewcza spalinowa Webasto.

3. STRZELNICA UKOMPLETOWANA I WYPOSAŻONA JEST W NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
3.1 Hala strzelań:
a) tarcze strzeleckie na papierze 500mmX500mm
-szt.100
b) tarcze stałe z tarczami strzeleckimi sylwetkowymi
- szt. 4
Tarcza przeznaczona do strzelań sytuacyjnych (np. dla wszystkich służb mundurowych i ochrony),
przedstawiająca zamaskowanego osobnika. Do tarczy dołączono wymienne części pokazujące
dłonie postaci. W ten sposób można łącznie stworzyć 5 postaci lub 5 sytuacji taktycznych. Na
przykład, po zapoznaniu się strzelających z tarczami lub ustawieniem, naklejamy na tarcze zaślepki, zmieniając w ten sposób sytuację - osobnik trzymający pistolet teraz trzyma kombinerki i
nie mamy prawa do niego strzelić. Na zdjęciu postaci zaznaczono najważniejsze organy wewnętrzne, niewidoczne już z odległości 1 m. Dzięki temu można po treningu sprawdzić skuteczność strzałów.
c)
d)
e)
f)
g)

stolik instruktora
krzesło obrotowe
stolik stanowiskowy dla strzelających
przesłona stanowiskowa siatkowa
kosz na śmieci

- szt. 1
- szt. 2
- szt. 2
- szt. 1
- szt. 2
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h) kosz na łuski
i) tablica informacyjna (korkowa)
j) ochronniki słuchu Peltor zapewniające tłumienie ok. 30 dB:
- dla strzelających np. typ H7A-04, lub równoważne
- dla osób prowadzących strzelanie np. typ H9 A-04-RD, lub równoważne
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

- szt. 1
- szt. 1
- szt. 4
- szt. 2

okulary strzeleckie przeciwodpryskowe (bezbarwne)
- szt. 6
apteczka przenośna
- kpl. 1
atestowana skrzynka stalowa na amunicję
- szt. 1
zestaw porządkowy
- kpl. 1
oznakowanie stanowisk strzeleckich, linia ognia i celów
- kpl. 1
wieszak naścienny ubraniowy (z co najmniej 6 kołkami)
- szt. 1
atestowana szafa stalowa na broń umożliwiająca przechowywanie co najmniej 12 jednostek
broni krótkiej wraz z 2 magazynkami w osobnych zamykanych na klucz skrytkach
- szt. 1

3.2 Pomieszczenie oczekiwania:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

krzesła z tworzyw sztucznych
szafa metalowa na tarcze i sprzęt strzelecki
apteczka przenośna
tablica informacyjna (korkowa)
wieszak naścienny ubraniowy z 8 kołkami
kosz na śmieci
zestaw narzędzi i kluczy do podstawowych przeglądów i obsługi

- szt. 3
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- kpl. 1

3.3 Inne wyposażenie:
a) podpory (podstawy regulacyjne) stabilizująco - poziomujące
kontenery strzelnicy
b) wyposażenie spinające kontenery
c) przewód elektryczny o długości 50 m z wtyczką i gniazdem przemysłowym 63 A
d) uziomy z przewodami uziemiającymi
e) akumulatory do zasilania awaryjnego wbudowane w lampy
f) gaśnice - typ i ilość zgodnie z normami ppoż.
g) demontowane schodki wejściowe o konstrukcji stalowej
h) składany daszek nad wejściem do strzelnicy z hermetyczną lampą oświetlającą
i) demontowany stół do czyszczenia broni montowany na zewnątrz strzelnicy
(2 stanowiskowy)
j) drabina wejściowa na poszycie dachowe, przenośna aluminiowa umożliwiająca
wejście na dach celem spięcia kontenerów
k) zewnętrzny (jezdny) kosz na śmieci
l) bloczki poliuretanowo - gumowe (do ustawiania toru przeszkód i ścianek
osłonowych przy strzelaniu na bliższe odległości) o wymiarach nie
większych niż 50 cm x 30 cm x 20 cm

- kpl. 1
- kpl. 1
- kpl. 1
- kpl. 1
- kpl. 1
- kpl. 1
- kpl. 1
- kpl. 1
- kpl. 1
- szt. 2
- szt. 1

- szt. 15
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Strzelnica posiada potencjał modernizacyjny
i korekt w systemie szkolenia taktyczno-ogniowego.

pozwalający

na wprowadzanie zmian

Opcje dodatkowe:
1. Tarcza z tworzywa sztucznego zamocowana na obrotnikach osłoniętych osłoną
balistyczną
 Komputer przenośny (laptop) potrzebny do sterowania systemem
 Oprogramowanie sterujące obrotnikami
 Zestaw do bezprzewodowego przesyłania sygnału
2. Trenażer interaktywny multimedialny do treningu z użyciem amunicji ostrej :

- szt. 2.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 kpl.

 Kamera termiczna (do strzelania amunicja bojową)
- 1 szt.
 Program Course of Fire II
- 1 szt.
 Program Skill Drill
- 1 szt.
 Projektor multimedialny LCD (jasność ok. 2000 ANSI lumenów)
- 1 szt.
 Komputer przenośny (laptop) potrzebny do sterowania systemem
- 1 szt.
Opcja z trenażerem interaktywnym obejmuje instalację i uruchomienie urządzenia oraz
instruktaż i przeszkolenie. Trenażer zaprojektowano przy aktywnym udziale wojskowych i policyjnych instruktorów. Program umożliwia przeprowadzenie treningów strzeleckich z użyciem amunicji ostrej m.in. na dystansie od 3 do 50 metrów przy udziale od 1 do 4 tarcz.
Instruktor może zatrzymywać, powtarzać zakończone sceny, oceniając czas i dokładność trafień, co pozwala na wszechstronną analizę zachowania trenującego. Multimedialny trenażer
pozwala na szkolenie i doskonalenie treningu w zakresie reakcji na zagrożenie, celności, szybkostrzelności oraz właściwej ocenie sytuacji zagrożenia.
3. System obserwacji szkolenia strzelca oraz podgląd trafień:





Telewizor LED 22” wraz z pilotem
Kamera
Dzielnik obrazu wraz z pilotem
Antena DVB-T

- 1 kpl.
- 2 szt.
- 1 kpl.
- 1 kpl.

4. Układ nawiewno-grzewczy z funkcją grzania i klimatyzacji z pompą ciepła, z dodatkowym
spalinowym układem grzewczym Webasto
5 Układ nawiewno-grzewczy z funkcją grzania i klimatyzacji z pompą ciepła, z dodatkowym
spalinowym układem grzewczym Webasto oraz z własnym agregatem prądotwórczym

4. BADANIE I ODBIÓR URZĄDZENIA
1) Strzelnica podlega ocenie zgodności dla wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa, zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie zgodności
wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2006 r.,
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2)
3)
4)
5)
6)

Nr 235. poz. 1700) -dokument OiB sporządzony w formie deklaracji zgodności wystawionej
przez producenta Strzelnicy.
Dodatkowo Wykonawca przedstawi certyfikat wydany przez odpowiednią jednostkę naukowo – badawczą na zastosowanie rozwiązania konstrukcyjne zespołu kulochwytu głównego.
Certyfikaty, atesty na materiały użyte do wykonania strzelnicy.
Listę kontrolną sprawdzenia strzelnicy pod względem zgodności wykonania z obowiązującymi
warunkami technicznymi.
Protokół przeprowadzenia strzelania sprawdzającego na przedmiotowej strzelnicy.
Odbiór przedmiotu umowy będzie polegał na przeprowadzeniu odbioru obejmującego
sprawdzenie ilości, ukompletowania i wyposażenia przedmiotu umowy.

5. GWARANCJA
Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.- producent strzelnicy udziela, gwarancji na fabrycznie nową
strzelnicę na okres 12 miesięcy liczony od daty odbioru Strzelnicy.
6. SZKOLENIE
Program szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi i napraw KRYTEJ MOBILNEJ
STRZELNICY ĆWICZEBNEJ W KONTENERZE 40ft HC obejmuje:
1. Obsługa techniczna strzelnicy i instruktaż do przeprowadzenia podstawowych napraw ;
2. Obsługa techniczna i instruktaż integracji i deintegracji kontenerów wchodzących w skład
strzelnicy ;
3. Obsługa urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się na wyposażeniu strzelnicy;
4. Kontrola i wymiana okładziny antyrykoszetowej;
5. Kontrola blach kulochwytu ;
6. Szkolenie z obsługi obrotników lub Interaktywnego Trenażera
Wykonawca przeprowadzi szkolenie teoretyczne i praktyczne instruktorów- operatorów oraz mechaników- serwisantów i udostępni im materiały szkoleniowe.
Program szkolenia umożliwia przeszkolonym samodzielne wykonywanie tych funkcji. Szkolenie rozpocznie się po ustaleniu terminu z zamawiającym po dostawie wyrobu. Po przebyciu szkolenia
Wykonawca wyda zaświadczenie imienne potwierdzające odpowiednie uprawnienia i umiejętności
do wykonywania określonych funkcji.

7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA dostarczana wraz ze strzelnicą, zawierać będzie wszystkie niezbędne informacje dotyczące przeznaczenia, budowy, danych taktyczno – technicznych, ukompletowania,
integracji, oraz odbioru, użytkowania i utrzymania. Dokumentację techniczną opracowuje i dostarcza
Wykonawca.
Dokumentacja techniczna składa się z:
1)
2)
3)
4)

Warunków Technicznych
Instrukcji Integracji
Instrukcji użytkowania, obsługiwania technicznego i napraw
Katalogu części zamiennych
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5) Książki urządzenia
6) Karty katalogowej
Dokumentacja Techniczna będzie dostarczona w następujących ilościach :
Otrzymujący DT
Zamawiający
Dokumentacja wykonana w wersji elektronicznej
Warunki Techniczne
2 kpl.
Instrukcja Integracji
2 kpl.
Instrukcja Użytkowania Obsługiwania i Napraw
2 kpl.
Katalog Części Zamiennych
2 kpl.
Książka Urządzenia
2 kpl.
Karta katalogowa
2 kpl.
Dokumentacja wykonana w wersji papierowej (drukowanej)
Warunki Techniczne
2 kpl.
Instrukcja Integracji
2 kpl.
Instrukcja Użytkowania, Obsługiwania i Napraw
2 kpl.
Książka Urządzenia
2 kpl.
Karta katalogowa
2 kpl.
Nazwa dokumentu

Służymy chętnie wszelkimi dodatkowymi wyjaśnieniami. W Zakładach Mechanicznych
„Tarnów” S.A. proponowanym obszarem zajmuje się Dział Systemów Kontenerowych
a osobami upoważnionymi do kontaktów roboczych są Kierownik Działu -Tomasz Kanarek,
tel.kom.797-590-395; tel.146306415, fax146306287 e-mail: tomasz.kanarek@zmt.tarnow.pl
oraz Mariusz Rusnak tel.693-300-989 e-mail: mariusz.rusnak@zmt.tarnow.pl
i Kinga Matusik tel. 511444942, tel.14 6306 286 ;e-mail: kinga.matusik@zmt.tarnow.pl
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Wnętrze strzelnicy
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Strzelnica kontenerowa w Izbie Celnej w Rzepinie

Uroczyste otwarcie strzelnicy
kontenerowej w Dowództwie
Wojsk Specjalnych w Krakowie

Strzelnica kontenerowa Urzędu Miasta Tarnów.
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Powiedzieli o strzelnicy...
Tarnowski policjant:
„Warunki są dobre, wyposażenie strzelnicy jest dobrej jakości. Policjanci z naszej komendy będą mieć
dostęp do strzelania bez konieczności udawania się do innych jednostek. Także na pewno jest to duży
plus.”
Nadinspektor Mariusz Dąbek Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie:
O warunkach, jakie stwarza Kryta Mobilna Strzelnica w Kontenerach 40ft HC:
„Takich warunków, tak doskonałych, nawet w nowojorskiej policji nie spotkałem. Oni system kontenerowy stosują, natomiast na pewno nie tak nowoczesny, ani nie tak wyposażony jak tutaj.
Ta strzelnica zawiera w sobie wszystko to, co jest nam niezbędne. To znaczy - dzisiaj my już nie szkolimy policjantów na strzelanie z 50 metrów, bo, jak pokazują przypadki, niestety, użycia broni w warunkach miejskich, w realnym zagrożeniu, są to najczęściej ekstremalne warunki, do których dochodzi
w pomieszczeniach, na krótkich odległościach czyli tak jak tutaj. Możemy strzelać dynamicznie od 5
do 15 metrów. Tutaj możemy szkolić policjantów czy to z 5 metrów dynamicznie, czy z 15 bardziej dokładnie do tarcz innych.
Natomiast możemy również wykorzystywać tę przestrzeń, która ma około 20 metrów do tzw. dynamicznego strzelania, które charakteryzuje się tym, że policjant podbiega do tarcz, i z różnych pozycji,
czy to stojąc, czy z przyklęku, wykonuje określoną liczbę strzelań.”
O treningu strzeleckim:
„Równolegle może tu strzelać dwóch, maksymalnie trzech policjantów równocześnie. Tu chodzi o doskonalenie pewnych umiejętności, najprościej mówiąc, chodzi o to, aby pierwszy strzał policjant wykonał w ciągu 1, 2 sekund od wyjęcia pistoletu z kabury. Jest to czas, który czasem decyduje o tym, że
to policjant przeżyje to traumatyczne zdarzenie z przestępcą, który kieruje do niego broń, czy inne niebezpieczne narzędzie.”
O uzbrojeniu policjantów w kontekście wymogów strzelnicy:
„Ta strzelnica spełnia wszystkie kryteria do tego, żeby policjanci używali broni, którą mają na wyposażeniu. To najczęściej walthery, glocki, które dzisiaj są już w dyspozycji policjantów pionów kryminalnych i patrolowych czyli broń nowoczesna, z amunicją typu parabellum, czyli naprawdę spełniająca wszystkie warunki.”
Na temat głośności strzelań:
„Jedyny głos słyszalny na zewnątrz, to jest głos, który przypomina strzał z wiatrówki czyli broni
pneumatycznej, który nie powoduje jakiegoś olbrzymiego hałasu. Myślę, że dla otoczenia nie będzie to
uciążliwe i mieszkańcy nie będą się skarżyć.”
Zapytany, czy lubi strzelać:
„Ostatnio coraz mniej czasu na to mam, natomiast w każdej wolnej chwili, jak tylko mogę, no za moment, tę chwilę na pewno wykorzystam. Staram się strzelać, żeby nie wypaść z wprawy. No, kiedyś jeździłem na zawody, ale to było dawno temu, więc staram się, żeby z tej wprawy nie wypaść.”
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