Podkłady tarcz strzelniczych

Bezpieczne podkłady tarcz strzelniczych
Strzelnice na całym świecie wybrały produkty
gumowe Linatex® Weir Minerals jako stały element
zabezpieczenia strzelców przed niebezpiecznymi
rykoszetami.
Guma Linatex® Premium jest naturalną gumą
wykazującą wyjątkową sprężystość, wytrzymałość
i odporność zarówno na przecinanie jak i ścieranie,
co pozwala tej gumie na „samouzdrawianie”
po przejściu przez nią pocisku.
Następną, niewątpliwą cechą jest zdolność kurtyny
wykonanej z tej gumy do tłumienia hałasu
pochodzącego od wystrzałów i uderzeń o tylną płytę
opancerzenia. Jednocześnie, ilość niebezpiecznych
pyłów ołowianych zostaje zmniejszona.
Pył i opary ołowiu są lepiej zatrzymywane za kurtyną
gumową, skąd mogą być odprowadzane aby nie
dochodziły do strzelców znajdujących się na stacjach
strzeleckich.
Guma Linatex® Premium spełnia również wymagania
bezpieczeństwa dla strzelnic, dzięki czemu jest
stosowana w strzelnicach wojskowych, policyjnych
oraz prywatnych.
Niezależne testy pokazały również że Guma Linatex®
Premium wykazuje najdłuższą żywotność bez względu
na użyty rodzaj amunicji.

Biały podkład tarcz strzeleckich umożliwia
projekcję slajdów
Biały podkład tarcz strzeleckich został opracowany dla poprawy
widzialności celów w strzelnicach filmowych i przy strzelaniach
scenicznych.
Jest to idealne rozwiązanie tam, gdzie filmy i slajdy stanowią
część ćwiczeń strzeleckich. Odbijająca światło powierzchnia
poprawia oświetlenie wokół obszaru celu. Inną korzyścią jest
łatwość podświetlania trafień w przypadku używania ciemnych
celów.
Jaka amunicja?
Użyteczna żywotność podkładów tarcz strzelniczych zależy
od rodzaj ubroni i użytej amunicji. Przykładowo, próby wykazały,
że przy strzałach pociskami kal. 22 podkład wytrzymuje kilka
tysięcy rund, a przy strzałach pociskami „wad cutter”
( „dziurkacz” ) kal. 38 - kilkaset rund, zanim nastąpi konieczność
wymiany.
Pociski z końcówką drążoną “Hollow point”
Pociski “Hollow point” posiadają płaskie zakończenie,
wybijające trwały otwór w podkładzie tarczy.
Przy użyciu tego typu amunicji, z przodu, przed kurtyną główną
zawiesza się bardzo cienką kurtynę dodatkową.
Płaska końcówka pocisku wypełnia się gumą z kurtyny przedniej
co zapewnia że kurtyna główna działa normalnie.
Mocowanie
Kurtyny mogą być dostarczane w komplecie z nylonowymi
zakładkami i oczkami z brązu. Dostępne są także alternatywne
opcje mocowania łącznie z zaciskaniem pomiędzy listwami
drewnianymi.

OSTRZEŻENIA / UWAGI
Nie używać amunicji niskoenergetycznej lub wiatrówek
– używać wyłącznie amunicji dopuszczonej do stosowania
w danej strzelnicy.
Kurtyna podkładu tarczy musi zwisać swobodnie
– nie mocować jej do podłogi.
Upewnić się czy wszystkie przepisy bezpieczeństwa są
ściśle przestrzegane.
www.weirminerals.com

Gumy syntetyczne posiadają
małe wydłużenie i małą
elastyczność, nie uzdrawiają się
same i będą się szybciej rozpadały.

CEL

Doskonałe wydłużenie i elastyczność
gumy Linatex® Premium powodują
zmniejszenie prędkości pocisku
i „samouszczelnienie” gumy,
w której pozostają jedynie otwory
o wielkości ostrza szpilki.

Pocisk przechodzi przez
kurtynę podkładu celu
po przejściu przez cel.

Pocisk przechodzi przez podkład celu Linatex®.
Wynik: Podkład celu z gumy Linatex® „samouszczelnia” się pozostawiając
jedynie otworki wielkości ostrza szpilki.

Pocisk przechodzi przez stały panel – np. przez płytę wiórową.
Wynik: Panel stały zostaje rozłupany i przebity.
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Te ilustracje pokazują rozwiązanie bezpiecznej i sprawnej
strzelnicy z wykorzystaniem kurtyn Linatex®.
Guma zwisa swobodnie i jest zamocowana tylko od góry,
co jest niezbędne dla maksymalizacji jej efektywności.
Guma jest zawieszona w panelach, które mogą być łatwo
wymieniane i przesuwane dla rozłożenia obciążenia.
Użycie produktów gumowych Linatex® wydłuża
żywotność kurtyn, ułatwia czyszczenie i umożliwia
odprowadzenie dymów ołowianych.
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PÓŁKI ODGINAJĄCE
PŁYTY PANCERNEJ
I WORECZKI Z PIASKIEM

Produkty gumowe Linatex® mogą być dostarczane
w różnych wykonaniach kurtyn i w różnych rozmiarach.
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CERAMIC COMPOSITES

Ekran / kulochwyt Linatex BBS TCS 6 mm
Strzelnica PMShooter
ul. Wojnicka 2 Warszawa

Ekran / kulochwyt: Materiał Linatex BBS TCS 6 mm
Data montażu: Listopad 2014
Data oględzin: Styczeń 2015
Stan – widoczne ślady wynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, sadza + przestrzeliny
przypominające „ukłucia szpilki”
Miejsca klejenia / spoiny – bez ubytków
Przebieg – ok 30000 przestrzelin amunicją 9x19 parabellum i 5,6x15R
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03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 27/2
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CERAMIC COMPOSITES

Ślady po przejściu pocisku – sadza i dziury przypominające ukłucie szpilki.
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CERAMIC COMPOSITES

Tył Ekranu – widoczne ślady powstały z rozpadu pocisków przechodzących przez gumę i
uderzających w stalowy kulochwyt. Linatex BBS TCS 6 mm doskonale zatrzymuje rykoszety
zapewniając bezpieczeństwo strzelcowi.

Kulochwyt z płyty pancernej wraz z drewnianą listwą – widoczne wyraźne zużycie spowodowane
rykoszetami.
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Zabrudzenia ekranu nie wpływają na widoczność i jakość wyświetlanego obrazu.

Podsumowanie:
Linatex BBS TCS 6 mm doskonale się sprawdza jako ekran / kulochwyt w
strzelnicy multimedialnej dzięki niezrównanym właściwościom
„samoleczenia” i zatrzymywania rykoszetów.

Szczegółowe informacje dotyczące
materiału i usług:
Sławomir Bator - Inżynier ds. Produktu
Tel: +48 608 006 065
Mail: slawomir.bator@resitech.pl
WWW: www.resitech.pl
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