
 

 

 

 Blokaj - Rubber Dummy - Target NEDİR.? 

 

 Bu ürün www.celikhedef.com Portföyü dahilindedir.  

 “Rubber Dummy” 10'larca ülkede silah severler için kullanın kauçuk hedefi ülkemizde imal etmekteyiz.  

 “Blokaj - Rubber Dummy - Target” hedefi,% 100 geri dönüştürülmüş kauçuktan yapılmış, gerçek boyutlu bir 3D İnsan şeklinde gövdedir. Eşsiz 

SELF HEALING malzeme bileşimi, mermilerin minimum deformasyon ve bozulma ile geçmesine izin verir.  

 Balistik değere sahip değildir, mermi hedefi deler ve geçer.  

 Mermi hedef çarpması ile birlikte hedefin üzerinde bulunan beyaz boya parçalanacak ve alt kısımda bulunan kırmız kauçuk görünecektir. Bu da 

atıcıya gerçeklik hissi verecek ve motivasyonu arttıracaktır.  

 Her bir etkiye tepki veren bir dış “cilde” sahiptir. Bu faktör atıcıya hedefin vurulduğu yere gerçekçi bir görsel his vermektedir. “Cilt” hızlı bir 

şekilde yeniden uygulanabilir ve yeni bir atışa hazır hale gelir.  

 Çelik ürünlerimizin aksine, bu kauçuk hedef sistemi, mermilerin geçmesine izin verir, bu da onları iç mekânlar, Taktik Yangın Evleri ve Kendini 

Savunma Eğitimi için ideal hale getirir. 

 3D Hedefler, mevcut diğerlerine karşı uygun bir alternatif olmasının yanı sıra, askeri, kolluk kuvvetleri ve atış meraklılarına piyasadaki her şeyden 

daha üstün bir hedef sunma vizyonu sunmaktadır. 

 3D Hedefin montajı çok kolaydır: Hedef ve alt kısım ayaklık takımı, direği tamamen portatif ve araçlarda taşınabilir boyutlarda, vidasız birbirine 

geçme parçalardan oluşmaktadır. 

 

 DAYANIKLILIK VE KULLANILACAK MÜHİMMATLAR: 

Rubber Dummy Target: 

 9mm Tabanca Türevleri, Mp5 Hafif Makinalı Tüfekler ve 5.56 - M16 - türevlerindeki Yivli Tüfeklerde 0 ile 25 Metre arasında 

kullanılması amacıyla tasarlanmıştır.  

 Bu kategorideki mühimmatlar için Hedefin Yoğun kullanılan göğüs veya kafa için 1000 atış, hedef genel kullanım 5000 atışa kadar 

dayanıklılık sağlayacaktır. 

 3D Hedefi özel amaçlar ve özel zamanlar için kullanılmasını tavsiye etmekteyiz. 

 Kauçuk Hedefi uzun eğitimlerde kullanılması ve minimum deformasyon oluşması için; 12ga, 20ga ve 36cal Av Tüfeklerinde 

kullanılmasını tavsiye etmemekteyiz.  

 Yine; 7.62 ve 50cal vb. büyük kalibreli Makinalı Yivli Tüfekler için – Blokaj Rubber Dummy - Minimum 300 ile 800 metreden 

kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.  

 

 KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:  

 ‘Blokaj - Rubber Dummy - Target’ kullanma esnasında mermi hedefi delip yoluna devam edecektir.  

 Hedefin sağında ve solunda arkasında hiçbir canlı bulunmamalıdır. Hedefin arka kısmında merminin çarpabileceği sert kayalık, ağaç 

veya beton bulunmamalıdır.  

 Mermi hedef çarpması ile birlikte hedefin üzerinde bulunan beyaz boya parçalanacak ve alt kısımda bulunan kırmız kauçuk görünecektir. 

 Hedefin ilk kullanım sonrası boya dökülmeleri olacağından hedefin yanında gönderilen beyaz sprey boya yaklaşık 30cm geriden bölge 

bölge sıkılarak (Boya Kurumasının geç olmaması için; Taşırmadan ve yoğun kullanılmadan, akılmadan) ön kırmızı yüzey 

kapatılmamalıdır.  

 Beyaz boya ile Kapatılan ön bölge kurumasını bekleyiniz. Kurumamış boya çatlamayacak ve hedefin kırmızı yüzeyi yani mermi izi 

çıkmayacaktır.  

 

 Paket içeriği: 

1 Adet 3D Blokaj - Rubber Dummy - Silüet Hedef – (Kırmızı Tepki) 

1 Adet Ayaklık takımı. 

1 Adet Hedef alt direği. 

1 Adet Beyaz Sprey Boya. 

 

 Model Kalıp Tasarım: 

Dünyaca Ünlü Heykel Traş Sn.'Sait RÜSTEM' tarafından Tasarlanmıştır.  

Kendisine çok Teşekkür Ediyoruz. %100 Türk Malıdır. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 

 

         www.celikhedef.com                                                    ÇELİK HEDEF VE HEDEF SİSTEMLERİ                                     irtibat:0505 203 2539 

 

                                                                  

BLOKAJ - RUBBER DUMMY TARGET - TABANCA 

TÜREVLERİ İÇİN 3D KAUÇUK HEDEF  
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