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VYBAVENÍ  SPORTOVNÍCH  STŘELNIC , AUTOMATICKÁ VRHACÍ ZAŘÍZENÍ ASFALT.TERČÚ , EL.OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ 

  
 

 

Automatická  vrhačka  asfaltových  terčů 

 
Pro sportovní disciplínu  LOVECKÝ PARCOUR. 

Použití asfaltových terčů Kachna (Battue) průměr 108 mm. 
 

Zařízení jsou vyráběna pod ochrannou známkou FALCON-Czech®  
 

http://www.falcon-czech.cz 

 

 
       VÝROBA - PRODEJ - SERVIS :  

      R & R - sdružení podnikatelů                                       Tel.: (+420)        577 121 028 
      Vratislav ROZEHNAL                                   Tel./fax:              577 121 230 

       Mysločovice 104, 763 01, Zlínský kraj                            E-mail: info@falcon-czech.cz 
       ČESKÁ REPUBLIKA 

 

     F  07 / K 
    



 
Charakteristika 
 

Automatická vrhačka asfaltových terčů FALCON-Czech® F 07 / K slouží k vrhání parcourových 
asfaltových terčů Kachna /Battue/ ø 108 mm pro sportovní disciplínu LOVECKÝ PARCOUR. Vrhačka 
je konstruována s umístěním výletové desky na pravé straně, z tohoto důvodu pro využití optimální 
křivky letu „asfaltové kachny“ doporučujeme umístit vrhačku tak, aby z pohledu střelce terče přilétaly z 
pravé strany doleva.  

Automatická vrhačka asfaltových terčů FALCON-Czech® je zhotovena z odlitků slitin hliníku, základna 
a rám vrhačky je z oceli, povrchová úprava je provedena elektrostatickým lakováním Komaxit a 
pozinkováním dílů. Natahování vrhacího ramene, předepínání vinuté pružiny a posuv zásobníku je 
zajištěn přes šnekovou převodovku elektromotoricky (P=770W). Vrhačka je vybavena revolverovým 
zásobníkem terčů, sekce zásobníku jsou zhotoveny z přesného hliníkového profilu se zámkovým 
systémem spojení, zaručující přesné dávkování terčů. Systém dělené výletové desky se sklopnou částí 
zaručuje šetrné umístění terče na výletovou desku. Odjišťování vrhacího ramene je prováděno 
elektromagnetem (P=220W). K provozu automatické vrhačky FALCON-Czech® je třeba připojení na el. 
síť 230V. Napájecí napětí 12V ovládacího relé elektromagnetu pro vypouštění terčů zajišťují námi 
dodávaná elektronická ovládací zařízení. 

 
Technické parametry 
 

Kapacita zásobníku  : 270 terčů 
Délka / šířka / výška : 820mm/680mm/670mm 
Váha bez terčů  : 86 kg 
Úhly nastavení   : Stranově  45o- 0o- 45o 
        Výškově  0-30o (1-3,5m – měřeno v 10m od vrhačky) 
Dolet terčů   : max. 70m 
Znovunatažení  : do 3s. 
 
Automatické vrhačky FALCON-Czech® : 
 

-  Jednoduché a přesné seřízení dráhy, úhlu a doletu terče   
-  Úspora personálu obsluhy, časové urychlení průběhu závodu  
-  Široké možnosti při pořádání závodů na Loveckém a Compak parcouru 
 
Zajišťujeme  
 

Záruční i pozáruční servis, veškeré náhradní díly na naše výrobky.  
Dopravu a montáž zařízení, zaškolení obsluhy.  
Na naše výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců. 
Kompletní sortiment asfaltových terčů HORNET. 
 
 
Elektronická ovládací zařízení FALCON-Target Control®   

pro automatické vrhačky  terčů F 07 - Kachna (Battue) 
 
Typ F 997 – pro ovládání 1 stroje: 
Umožňuje vypouštění terčů z 1 vrhačky. Terče jsou vypouštěny ovladačem, který  je osazen 2 tlačítky 
pro vypouštění jedno terče a dvou terčů. Dva terče jsou vypouštěny tak, že na 1 impuls tlačítka je 
vypuštěn jeden terč a za 3 s. (ihned po natažení vrhačky) terč druhý.  

Typ F 998 – pro ovládání 2 strojů: 

Umožňuje vypouštění terčů z 2 vrhaček. Terče jsou vypouštěny ovladačem, který je osazen 3 tlačítky pro 
vypouštění jednotlivých terčů a dvojterčů. Možnost nastavení prodlevy výletu mezi terči při dvojstřelu. 
 
Standardní provedení – ovládání tlačítky s kabelem v kombinaci s bezdrátovým dálkovým ovladačem.  
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