
Inteligentní cílové zařízení:

- Snadné připojení/odpojení k jakémukoli cíli
- Pracuje se střelnými zbraněmi, airsoftem, 

vzduchovými zbraněmi, paintballem
- Spolehlivé pro každý kalibr až do .223 Rem. / 5,566
- Odpovídá ocelovým, polymerovým a plastovým 

terčům
- Odolný proti nárazům
- Napájeno 4 bateriemi AA
- Až 20 hodin napájení (typicky 8 hodin)
- Vodě-odolný
- Dosah až 90 metrů (100 yardů) 
- Lze připojit až 10 chytrých cílů najednou

Product ID 2000

STEEL ALIVE
Inteligentní cílové zařízení
Systém Steel Alive přináší zážitek ze střelby do 21. století. Už nemusíte své dovednosti a 
rychlost měřit ručně. Sada inteligentních cílových zařízení spolu s vícebarevnými LED 
diodami přimontovanými k obyčejné ocelové desce činí trénink příjemnějším a přínosnějším. 
Osvojte si své střelecké schopnosti pomocí komplexních cvičení a přizpůsobitelných 
tréninkových scénářů. Bavte se se svými přáteli hraním her pro více hráčů. Nakonec 
porovnejte své statistiky a staňte se nejlepším střelcem na světě.
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INTERAKTIVNÍ CÍLOVÝ 
SYSTÉM PRO 

DYNAMICKÉ STŘÍLENÍ

SEFOR Solutions, s.r.o.
www.sefor.cz | sales@sefor.cz
Sídlo: Budějovická 862/52, 140 00 Praha 4



Vícebarevná LED jednotka:
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- Super jasné diody (3W výkon), aby byly perfektně vidět i na slunci
- 7 volitelných barev
- Až 3 LED diody na každém cíli
- Odolné proti odrazům
- Vodě-odolný
- Snadno odnímatelné
- Infračervená verze pro fotografování s nočním viděním - Již brzy!

Steel Alive aplikace:

- K dispozici na IOS (již brzy) a Android
- Více her a cvičení
- Různé bojové scénáře
- Online žebříčky a vysoké skóre!
- Výsledky a statistiky
- Interaktivní a snadno konfigurovatelné
- PRO verze již brzy!

SEFOR Solutions, s.r.o.
www.sefor.cz | sales@sefor.cz
Sídlo: Budějovická 862/52, 140 00 Praha 4

Ocelový terč:

- Kompatibilní s elektronickými zařízeními Steel Alive
- Pracuje s velkou škálou kalibrů a typů munice
- Vydrží tisíce nábojů
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

Polymerový terč:

- Kompatibilní s elektronickými zařízeními Steel Alive
- Bezpečné na krátké vzdálenosti (bez odrazů)
- Funguje se všemi náboji FMJ pod 0,50 kcal.
- Nefunguje s .22 LR a jinými náboji mimo FMJ
- Vydrží tisíce nábojů
- Ideální pro scénáře CQB
- Lze udeřit nebo bodnout nožem
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

Plastový terč:

- Kompatibilní s elektronickými zařízeními Steel Alive
- Pracuje s Airsoft, Airgun a Paintball
- Dodává se s přenosným kovovým stojanem
- Odolný
- Lehká váha

↑ pic. - Ocelový terč

↑ pic. - Vícebarevná LED jednotka

↑ pic. - Polymerový terč

↑ pic. - Plastový terč

↑ pic. - Steel Alive aplikace
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Kompatibilní:

Steel Alive je řešením pro všechny druhy ocelových 
terčů bez ohledu na původ nebo typ.
Naše chytrá zařízení byla navržena tak, aby sloužila 
většině ocelových cílů o poloměru 3 až 15 palců. 
Pracují s ráží od 0,22 do 0,223 a bb/airsoftovými 
zbraněmi.

Odolný:

Inteligentní cílové zařízení bylo testováno s ocelovými 
plechy Hardox 550 a dokázalo vydržet více než 20.000 
nábojů různých kalibrů.Přenosný:

Combo pack je zabalen v těžké pelicase určené k 
ochraně zařízení před jakýmkoli poškozením, které 
by mohlo nastat během přepravy.
Celá sada je lehká (2,72 Kg) a jednotlivé zařízení 
Smart Target váží pouze 85 g.

Škálovatelné:

Zatímco počáteční balíček obsahuje 5 
inteligentních cílových zařízení, systém lze snadno 
škálovat. Jedna hlavní jednotka může řídit až 10 
zařízení. Poskytujeme také systémy na míru s 
počtem zařízení omezeným pouze rozpočtem 
klienta. Veškerý nový vývoj je vyhodnocován na 
naší vlastní 360stupňové střelnici zajišťující 
vysokou spolehlivost produktů.

Účinný:

Systém Steel Alive byl navržen tak, aby podporoval 
střelecký výcvik každého druhu a úrovně pokroku.
Náš systém podporuje rozsahy od 0 metrů (cíle bez 
polymerové ricochety) do až 90 metrů. Uživatelé 
mohou konfrontovat své dovednosti ve hrách a 
tréninkových režimech i v bojových scénářích. 
Výsledky jsou zveřejněny v mezinárodních 
žebříčcích spolu s benchmarkem personálu 
speciálních sil. Hned několik statistik umožňuje 
instruktorům zlepšit střelecké a praktické dovednosti 
svého týmu.

SEFOR Solutions, s.r.o.
www.sefor.cz | sales@sefor.cz
Sídlo: Budějovická 862/52, 140 00 Praha 4
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Individuální uživatel:

- Zvyšuje vaše střelecké schopnosti
- Přináší zábavu na váš každodenní trénink
- Hry pro více hráčů v reálném čase
- Sdílejte výsledky a soutěžte se svými přáteli
- Globální a místní žebříčky
- Skutečné bojové scénáře
- Hra FPS přenesena přímo do vaší střelnice
- Airsoftový režim s vyhrazenými kompozitními 
deskami umožňuje trénovat i mimo střelnici

Střelnice:

- Transformace vašeho zařízení na XXI. Století
- Shromažďování klíčových dat:
 » Použití munice
 » Nejoblíbenější typy střelných zbraní
 » Často navštěvované lokalizace (tepelná mapa)
- Integrace online obchodu uvnitř aplikace s mapou místních obchodů
- Slevy na munici pro časté uživatele
- Reklamy cílené v aplikaci 

Orgány činné v trestním řízení a instituce:

- Komplexní řešení pro školení Instruktoři implementující 
moderní verzi standardních cvičení (El Presidente, 
Mosambik atd.)
- Hodnocení střelecké výkonnosti jednotlivců nebo týmů 
působících společně
- Střelecké data uložené na zabezpečeném lokálním 
serveru
- Vývoj vlastních funkcí v závislosti na požadavcích 
klienta
- Funguje nejen se střelnými zbraněmi, ale také s 
nesmrtící cvičnou municí

Instruktor:

- Podrobný výklad schopností studenta
- Výcvik excelence prostřednictvím okamžité zpětné vazby
- Tréningový designér
- Studentský deník
- E-learning - hodnocení výsledků dosažených bez 
přítomnosti instruktora
- Umožňuje instruktorovi plně se soustředit na výkon 
studenta
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