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MoST-1 MODUŁOWA STRZELNICA TUNELOWA

MoST-1 Modułowa Strzelnica Tunelowa
• to jedno stanowisko strzeleckie;
• to zarówno spersonalizowana strzelnica osobista jak również idealny obiekt komercyjny (np. dla rusznikarzy i sklepów z bronią);
• to obiekt wyposażony w kulochwyt, tarczociąg (opcjonalnie) oraz system wentylacji i klimatyzacji;
• to obiekt umieszczany w kontenerze 40ft HC;
• to długość osi strzelań w zależności od potrzeb klienta w zakresie od 5 do 100m;
• to niskie koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu niezniszczalnego kulochwytu granulowanego;
• to możliwość prowadzenia ognia z amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J (lub więcej dla specjalnych wymagań);
• to możliwość korzystania z następującej broni:
»» broń pneumatyczna, kaliber 4,5 mm (śrut),
»» pistolet i karabin bocznego zapłonu, np. kaliber 5,6 mm,
»» pistolet i rewolwer centralnego zapłonu, np. kaliber 7,62 mm; .38; .45 ACP,
»» strzelba gładkolufowa, do kalibru wagomiarowego 12,
»» karabinek i karabin np. 7,62 mm NATO (z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających);
• to pełne bezpieczeństwo przed wydostaniem się pocisku na zewnątrz;
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Klimawent S.A. od ponad 27 lat jest uznanym na świecie polskim producentem i sprzedawcą przemysłowych urządzeń wentylacyjnych. Oferta spółki
obejmuje szeroki asortyment urządzeń filtrowentylacyjnych, odciągów stanowiskowych, central wentylacyjnych, wentylatorów a także odsysaczy spalin
samochodowych. Klimawent S.A. specjalizuje się również w wykonywaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach przemysłowych. W ostatnim
okresie spółka rozpoczęła produkcję kontenerowych i modułowych strzelnic taktycznych oraz kulochwytów mobilnych.
Klimawent S.A. posiada własne biuro konstrukcyjne oraz laboratorium badawczo-rozwojowe, dzięki czemu produkowane w przedsiębiorstwie urządzenia
mają charakter innowacyjny.
W zakresie rozwiązań balistycznych, Klimawent S.A produkuje strzelnice MoST we współpracy z firmą Port Arthur Poland.
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PRODUCENT
Klimawent S.A.
Ul. Chwaszczyńska 194
81-571 Gdynia
Polska
Tel. +48 508 144 078
+48 793 199 774
+48 58 629 64 80
e-mail: biuro@mostrange.pl
www.mostrange.pl
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