Dependable Solutions je ryze česká firma, která vyvíjí a vyrábí
systémy pro bezpečné vybíjení zbraní. Naše vybíjecí zařízení jsou
certifikovaná, chráněná užitným vzorem. Jsou určena dle typu
vybíjecího zařízení pro bezpečné vybíjení zbraní od cal.22 LR do
cal.12,7 mm (50 BMG).
Naší prioritou je bezpečnost a spolehlivost, dáváme přednost
osobnímu přístupu ke každé zakázce, které vždy věnujeme maximální péči, ať už se jedná o 1 ks nebo 100 kusů. Snažíme se
vždy najít ideální řešení „na míru“ konkrétním požadavkům našich klientů. Navržení montáže vychází z individuálních potřeb
jednotlivých realizací, kde upevnění či ukotvení vybíjecích zařízení lze přizpůsobit prostředí. Dle přání zákazníka lze měnit barvu i logo našich produktů.
Vzhledem k jeho velmi malé váze a rozměrům je ideální všude
tam, kde dochází k manipulaci se zbraní, jako jsou policejní a vojenské útvary, justice, prodejny zbraní, střelnice a v neposlední
řadě také policejní a vojenské vozy. Všude, kde je kladen důraz
na bezpečnost při manipulaci se zbraní.
Naše vybíjecí zařízení je atestované mezinárodní zkušebnou
a odpovídá legislativě Zákona o zbraních.“
Vyrábíme 3 hlavní modely vybíjecího zařízení Bullet Crusher
Bullet Crusher BC1-P
Vybíjecí zařízení určené pouze pro pistolové ráže do maximální
dopadové energie 2000J
Bullet Crusher BC1
Vybíjecí zařízení určené jak pro pistolové, tak i puškové ráže (od
cal.22LR do cal.338LM) do maximální dopadové energie 11000J

Balistické vybíjecí zařízení Bullet Crusher
BC1-P/BC1/BC2
Patentovaná náplň používaná v Bullet Crusheru dokáže fragmentovat a zastavit všechny druhy střeliva používaného v České republice a NATO. Konstrukce zařízení je natolik důmyslná
a odolná, že i při opravdu malých rozměrech, max 26x26x30 cm
umožní bezpečné vybití všech pistolových/revolverových střel
i puškových vysokorychlostních střel až do energie 18000 Joule,
dle modelu vybíjecího zařízení.
Nevyžaduje žádnou stavební připravenost, pokud je umístěn na
námi dodávaném stojanu. Pokud si přejete umístit jej na stěnu či
stůl, je třeba obojí pro tento účel dimenzovat (tzn. rovný pevný
povrch umožňující pevné ukotvení dodaným spojovacím materiálem).
Díky výstelce z kvalitního kaučuku a preciznímu opláštění otvorů
pro únik po-výstřelových plynů, snižuje hluk výstřelu. Zároveň je
tak zabráněno jakémukoliv poranění nevyhořelými prachovými
částečkami, zášlehem plynů apod., které vylétnou z hlavně.
Zařízení je koncipováno jako zcela bezúdržbové. Vydrží desítky
zásahů z pistolového střeliva bez nutnosti servisu. V případě zásahu některým puškovým střelivem je však nutná inspekce výrobce, kvůli udržení vysokého standardu bezpečnosti, na kterém
si zakládáme. Pro běžné vybíjení výkonného puškového střeliva
slouží větší typ zařízení s názvem BC-2.
Dodávka obsahuje vybíjecí zařízení, předávací protokol,
návod k použití pro provozovatele, návod k použití pro uživatele,
montážní materiál do dřeva či do zdi, včetně základního nářadí.
Vše zabaleno v pevné krabici.

Bullet Crusher BC2
Vybíjecí zařízení určené jak pro pistolové, tak i puškové ráže (od
cal.22LR do cal.50BMG) do maximální dopadové energie 18000J
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