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EUROPOLTECH 2017: MODUŁOWA STRZELNICA
KRYTA
Podczas targów Europotech 2017 ﬁrma Klimawent zaprezentowała koncepcję Modułowych Strzelnic
Taktycznych (MoST) na których można prowadzić strzelania z broni ręcznej do kalibru 7.62 mm.
Obiekt złożony z modułów można nie tylko posadowić w bardzo krótkim czasie, ale też rozbudować
lub przenieść. Strzelnica MoST może zostać zbudowana w ciągu miesiąca na odpowiednio
utwardzonym terenie. Obiekty spełniają wymagania odbiorców wojskowych i służb mundurowych.
Klimawent funkcjonował dotąd na rynku ﬁltrowentylacji, nie powinno więc dziwić, że projekt strzelnicy
modułowej powstał w oparciu o doświadczenia ﬁrmy z modernizacją strzelnic wykorzystywanych
przez służby mundurowe. Istotną zaletą systemu MoST ma być nie tylko łatwość budowy i rozbudowy
ale też wysokie standardy dotyczące jakości powietrza, zawartości ołowiu oraz zanieczyszczenia
środowiska i poziomu hałasu.
Strzelnice modułowe oferowane są w dwóch wersjach MoST-4 i MoST-8 o szerokości użytkowej 6,8 lub
12,6 m. Pozwala to na wydzielenie 4 lub 8 stanowisk strzeleckich i długości osi strzeleckiej od 25 do
nawet 100 metrów. Długość zależna jest od ilości zastosowanych modułów. W podobny sposób
możliwa jest rozbudowa pod względem ilości torów. Cały obiekt posiada poza torami strzeleckimi
również moduły związane z eksploatacją: logistyczny, komunikacyjny i stanowiskowy (ze
stanowiskami dla strzelców) przed torami balistycznymi oraz moduły kulochwytu i moduły
wentylacyjne, zapewniające bezpieczeństwo i odpowiednie warunki. Na strzelnicach MoST możliwe
jest prowadzenie strzelań z użyciem amunicji do kalibru 5,56 i 7,62 mm zarówno ogniem pojedynczym
jak i ciągłym w szerokim zakresie kątów.

Fot. Klimawent

W skład wyposażenia balistycznego wchodzą: kulochwyty główne i boczne z granulatu, system
ruchomych celów (tarczociąg, obrotnica, podnośnik), oświetlenie taktyczne, komputerowy system
sterowania, umożliwiający ćwiczenia taktyczne system audio i system monitoringu.
Standardowa strzelnica ma 40 metrów długości przy osiach 25 metrowych. Do jej montażu niezbędny
jest wyrównany i utwardzony terem. Moduły dostarczane są na miejsce i tam skręcane, oraz
pokrywane elewacją i izolacją autystyczną, która zapewnia na zewnątrz poziom hałasu poniżej 60 dB.
Całość jest gotowa do eksploatacji w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia prac. Co ważne, możliwa jest
rozbudowa obiektu w dowolnym momencie eksploatacji. Obiekty tego typu będą dostępne zarówno
dla służb i wojska jak i użytkowników komercyjnych. Pierwszy obiekt w systemie MoST już powstaje i
ma zostać oddany do eksploatacji w maju bieżącego roku.

