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Komplett skjutbana

Continest deployable military shooting range 
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TTS AB representerar Continest i Sverige. Tillsammans erbjuder vi modulära och
adaptiva skjutbanor som kan upprättas och flyttas inom 12 timmar. Continest Foldable
Deployable Shooting Range uppfyller Nato standard och har NSN nummer. Ballistiskt
säker i 360 ˚ upp till kaliber .308/ NATO 7,62x 51  (tak, väggar och golv).

Det modulbaserade konceptet är optimalt för internationella baser eller som skjutbana
för personlig färdighetsträning . Continest skjutbanor har inga miljöutsläpp av 
tungmetaller och ljudnivån omedelbart utanför är så låg att skjutanläggningen kan 
förläggas i omedelbar anslutning till boendeområden.

Optimal mobilitet och flexibilitet som levereras nyckelhålsfärdig.
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Beaverfit SOE
Special Operations Equipment

Träningsanläggningar för Taktik, Teknik 
och Procedurer.
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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 otroligt
realistisk signatur. Visuellt, termiskt och med 
radar är de mycket svåra att skilja frå verklighet.
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CQB system
Uppblåsbara väggar för övning med FX/ 
simunition. Extremt tåliga och enkla att duka
om för att skapa variation och utmaning.
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Simulerade stridseffekter
• Högre realism 
• Ingen hantering av explosivämnen som kräver 

särskild förvaring eller licens.
• Kan skjutas hundratals gånger utan omladdning.
• Kan ligga ute i terrängen under lång tid.Sida 13 



Simulerade stridseffekter
• Initiera strid.
• Framtvinga beslut hos chefer.
• Konsekvenser av fattade beslut.
• Realism. 
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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, 17 års erfarenhet från Armén och SSG/SOG.

STRIDSTRÄNINGSANLÄGGNINGAR• SKJUTBANOR • SKJUTHUS • DESIGN • BYGG • DRIFT • SERVICE   

www.raufoss.no www.beaverfit.com.com www.tts-sweden.se

+46 8 745 37 00

Slöjdvägen 25
Järfälla

info@tts-sweden.se

@tts-sweden

www.continest.com
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