
HELHETSLÖSNINGAR FÖR TAKTISKA TRÄNINGSANLÄGGNINGAR I SKANDINAVIEN

TACTICAL TRAINING SYSTEMS

VAR BÄST NÄR DET 

GÄLLER!



Komplett träningsanläggning
PSMR 
Prefabricated Scalable Modular Range
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TTS AB representerar Autron BV i Sverige. Tillsammans erbjuder vi modulära och
adaptiva skjutbanor och skjuthus som kan projekteras och vara operativa inom
rekordtid. PSMR är i standardutförande byggd för 270˚ skjutvinkel och ballistiskt säker i 
360 ˚ upp till kaliber .308/ NATO 7,62x 51  (tak, väggar och golv).

Det modulbaserade konceptet kan enkelt anpassas i längd och i höjd, upp till 3 våningar, 
för att passa alla operativa behov . PSMR har inga miljöutsläpp av tungmetaller och
ljudnivån omedelbart utanför är så låg att skjutanläggningen kan förläggas i omedelbar
anslutning till boendeområden.

Det patenterade ventilationssystemet, som automatiskt anpassar sig till mängden
föroreningar i andningsluften, är så revolutionerande att det måste upplevas!
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Beaverfit SOE
Special Operations Equipment

Träningsanläggningar för Taktik, Teknik 
och Procedurer.

Sida 4 



Tillsammans med Beaverfit och Beaverfit SOE erbjuder vi containerbaserade
träningsanläggningar för alla upptänkliga former av tjänsteanknuten träning.

Beaverfits sortiment av moduler för såväl taktisk som fysisk träning växer för varje år 
tack vare gott utvecklingssamarbete med Europas och USA:s främsta polisenheter och
militära elitförband.

Med specialdesignade containermoduler kan vi snabbt och kostnadseffektivt bygga 
faciliteter som är skräddarsydda för att öva och pröva enhetens taktik, teknik och 
procedurer.
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Kulfång och rikoschett-skydd
Installation av kompletta kulfång för inom-
och utomhusskjutbanor. Renovering och
service av befintliga kulfång. 
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Vi erbjuder ett heltäckande utbud av produkter för alla typer av inom- och
utomhusskjutbanor. Vi marknadsför bland annat:

REGUPOL FRAGMENTATION RUBBER SHEET

REGUPOL SHOOTING BLOCKS

RUTEC ANTI-SPLASH CURTAIN

RUTEC TARPAULINS FOR SAND BULLET TRAPS
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Förvaring och logistik
Moderna och flexibla lösningar för förvaring
av stöldbegärlig materiel och sekretessbelagd
information. 
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Skyttemål och träningstillbehör
Komplett utbud av skyttemål, modulära
väggar och moduler för
befattningsspecifik träning.
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TTS AB har ett komplett sortiment av skyttemål och träningstillbehör. 

För att bedriva effektiv och realistisk träning behövs i regel en kombination av olika
skyttemål som kan anpassas avhängt aktuellt träningsscenario, ammunitionstyper och 
optik.

•pop-up mål •vridmål •radiostyrda mål •reaktiva mål •termiska mål • stålmål •gummimål
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Skenmål
Uppblåsbara skenmål som ger en mycket
realistisk signatur av de viktigaste
plattformarna från såväl öst som väst.
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TACTICAL TRAINING SYSTEMS

“Kunden ska kunna träna hårt, intensivt och

med hög grad av realism, utan risk för hälsa

eller omgivande miljö.

Förfabricerade moduler, som kombineras

efter kundens behov, skapar möjligheter till 

snabb och kostnadseffektiv tillväxt.”

Martin Vestin

VD, TTS AB

Veteran, Kapten, 15 års erfarenhet från Armén och SSG/SOG.
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