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Med 30 år i branschen!
Vi har stor erfarenhet då det gäller viltmålsbanor och jaktskytte.

Behöver du utrustning för skytte med gevär, pistol eller luftvapen, då kan vi hjälpa dig.
Vi har utvecklat egna produkter sedan 80-talet, från små mobila luftvapenbanor till fullstora älgbanor för 
fast installation på jaktskytteklubbar.

Försvaret och Polis använder vår skytteutrustning för träning sedan 15 år.
MR Targets AB startades i Backe, Jämtland år 1985 (då under namnet SA Sport och Elektronik) och har 
under årens lopp utvecklat och sålt banor till både försvaret och privatpersoner.
Våra banor har även sålts utomlands bl. a. till USA, Frankrike, Norge och Finland.
Den första viltmålsbanan som vi tillverkade var Stiga luftgevärsbana, som såldes i många exemplar över 
hela världen.

Behöver du hjälp eller råd om skytteutrustning, tveka inte att höra av dig, vi hjälper gärna till.

Vi har utrustning för Jägarexamen, Björnpasset och jaktstigar.
Läs mer om bidrag för älgbana på vår hemsida
Filmer på våra banor finns på vår YouTube kanal - 
www.youtube.com/user/MovingRangeTargets 

Du hittar oss även på Instagram, Facebook och Twitter.

Moving Range Targets

Försäljningsvillkor
BESTÄLLNING Per brev, telefon, e-post eller www.mrtargets.se

FRAKT Där ej annat överenskommits gäller följande: 
Vid samtliga ordrar betalas frakten av mottagaren om inte annat avtalats. 
Privatpersoner: Leverans sker mot efterkrav alt. förskottsbetalning.  
Speditörens avgifter tillkommer vid köp mot efterkrav. 
Utlandsorder: Betalas i förskott av mottagaren om ej annat överenskommits. 
Samtliga leveranser sker beroende på lagerstatus eller överenskommelse.

HÄMTNING Hämta gärna på vårt lager på Brandvägen i Backe. 
Ring gärna innan så att vi har allt klart. 

BETALNING Faktura förskott - ingen avgift, vi mailar faktura, ordern skickas så snart vi ser att 
betalningen är genomförd. 
Faktura 15 dagar - en fakturaavgift på 45:- tillkommer 
Efterkrav - En avgift på 89:- tillkommer & skickas vanligtvis med DHL efterkrav.

MOMS På ordrar med ordervärde under 1000:- tillkommer en småorderavgift á 250:- 
Gällande moms ingår på samtliga priser i katalogen. F.n. 25%

REKLAMATION Eventuella reklamationer skall vara anmälda till oss senast 10 dagar från mottagande 
datum. Transportskador anmäls till transportföretaget.

RETURER Levererade varor får ej returneras utan vårt medgivande. Ring oss!

MR TARGETS  AB 
Brandvägen 5, 880 50 BACKE 

Tel. 0624-10510 
Mail: info@mrtargets.se 

www.mrtargets.se
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Produkter
Viltmålsbanor
4. Running Target 10 light 
 Rälsmål för 10 m Running Target med automatmarkering.  
5.  Moving Range 2000 
 Miniatyrmålbana för luftgevär, 7-10 m.
6. Moving Range 2010 
 Running Target för luftgevär, 10 m.
7. Moving Range 2022 
 Viltmålbana för luftgevär och 22 long rifle, 20-30 m.
8. Moving Range 5022 
 Viltmålbana för 22 long rifle & hagel
9. Moving Range 8500 
 Viltmålbana för 22 long rifle & hagel med automatmarkering
10-11. Moving Range 8000 
 Rälsmålbana, 50- 80 meter. Vildsvin 50 m, Älg 80 m.

Pop-up / Vridmål
12. MRT Pop-up V2.0 
 Civilt fallmål i militärklass.

13. MRT Combi 
 Fallmål och/eller vridmål, 5-500 m.

14. MR 180 & 180R 
 Vridmål för alternativa måltavlor, med och utan trådlös mottagare.
15. MR 600 & MR 680 
 Vridmål för Snabbskytte med pisol och gevär samt kontrollenhet för styrning.

Radiosystem
16-17. Radiosystem MRT 7500-25 
 Radiostyrning till våra produkter för upp till 1000 meter.
18. Radiosystem MRT 7500-10 
 Radiostyrning till våra produkter för upp till 100 meter.
19. Skottdetektor MR 8050 
 Skottdetektor till befintlig älgbana.

Övrigt
19. Batteri PB 12 V 
 Laddningsbart batteri.
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Running Target 10 med lasermätning
RT 10 Laser är anpassad till SIUS-ASCOR:s mättavlor HS 10 för 
luftvapen. Utrustningen består av vagn för tavla, räls,  
motorenhet samt fjärrstyrning. 

Idén med RT 10 Laser är att klubben eller skytten själv skall ha 
möjlighet att införskaffa en utrustning till ett mycket fördelaktigt 
pris. 

Förutom sportskyttar som normalt tävlar på Running Target är 
RT 10 Laser även tänkt som jaktskyttarnas förnämliga tränings 
och tävlingsredskap för löpande älg, vildsvin eller normal  
Running Target 10 m. 

FAKTA
Längd: 3,2 m.
Vikt: 6 kg.
Drivspänning: 230 /12V.
Hastighet: 2,5 alt 5 sek/2m. 
Väntetid:  0-10 sek. 
Styrning: Via kabel från skjutplats.
Automatmarkering ingår ej.230000 Running Target10 Laser  

RT 10 Laser

SIUS Ascor HS 10 HYBRIDSCORE
HYBRIDSCORE HS10 uppfyller de krav som ställs på en modern markeringsutrustning. 
HS10 köps av skyttar för enkel träning och klubbar på nationell nivå.  
Naturligtvis HS 10 godkänd av ISSF!

Med display behövs ingen utrustning vid skjutplatsen, all information visas via tavlans display (endast för 10 m).
Med SIUS LANE får du en komplett anläggning för träning och tävling till ett mycket attraktivt pris. Skotten visas 
och registreras på din PC. Anslutning till tavlan sker via USB och en LON Dongel.

• Inbyggd LED belysning för 10 m.
• Två lasersystem riktade uppåt med avkännare i tavlans övre del. Lasermätningen täcker  

gevärstavlans ringar och hela pistoltavlans svarta prick. Resten av tavlan dvs. den vita delen detekteras med 
hjälp av 5 st. mikrofoner. Ingen ljudkammare behövs!

• Träff i tavelramen detekteras av en mikrofon riktad mot tavlans frontplåt. Markering av träff utanför tavlan i 
tavelramen är en stor fördel ur rättvisesynpunkt (bom markeras). Gäller även om tavlan används för 50 m.

• Kan fås med display (i tavlans övre del synlig från 10 m för publik och skytt).
• HS10 har väderskyddad elektronik och kan därför användas för 50 m utomhus  

(om den förses med skyddsplåt).
• HS10 har inga rörliga delar i tavlan.
• Underhållsfri - gummiband och pappersremsa behövs inte.
• HS10 är godkänd av ISSF.

HS10PC HS10 Hybridscore inkl. LON dongel och 15 m kabel för start  
HS10DISP HS10 Hybridcore med display och 15 m kabel för start 
HS10REM Fjärrkontroll typ RC 211 med USB anslutning 
HS10LON Paket med LON Dongel och 15 m kabel HS10DISP

HS10PC
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Viltmålbana för luftgevär
Moving Range 2000 är i första hand en viltmålbana avsedd för 
träning på löpande mål.  
Målets hastighet och ”vilotid” kan steglöst och oberoende av 
varandra regleras på motorenheten. Möjliggör en varierad 
träning för så väl nybörjare som för vana skyttar.

Moving Range 2000 

FAKTA
Hastighet: Steglöst 0,1-0,8 m/sek. 
Väntetid: Steglöst 0-12 sekunder.
Styrning:  Start/stopp från skjutplats 

via kabel.
Material:  Monoräls i aluminium 

75 + 63 cm.
Kulfång & frontskydd i galvaniserad plåt
Längd:  150 cm.
Vikt:  15 kg (inkl. kulfång).
Vikt 2000 light:  1,5 kg (utan kulfång).
Drivspänning 12V via 220 volts adapter.
Kan även drivas Batteri PB 12 V (sid.25).

MR 2000 Grundpaket ingår: 
Motorenhet, 2 skenor á 75 & 63 cm. 
Kulfång i galvaniserad plåt, fjärrstart och  
220 volts adapter.  

Kan förlängas med en eller flera  
förlängningssatser i sektioner om 75 cm. 
I varje förlängningssats ingår 75 cm skena,  
kulfång och längre drivlina.

200000 Moving Range 2000 Grundpaket  
200000-1 Moving Range 2000 Light (utan kulfång)  
205000 Förlängningssats med kulfång, 75 cm  
205000-1 Förlängningssats Light 75 cm  
205100 Lång figurhållare 

Träna hemma

200000-1 :: MR 2000 Light

200000 :: MR 2000

205100 :: Lång figurhållare
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Moving Range 2010
Running target 10 m
Utvecklad för träning av Running target. 
Omkopplare på fjärrkontroll för långsamt resp. snabblöp. 
 
Start med fördröjning, tiden justeras med fjärrkontrollen.  
Specialkonstruerad figurhållare som gör det lätt att byta 
figur. 

Kulfång finns som extra tillbehör. 

Levereras med motorenhet 
2 skenor á 1370 cm, figurvagn, fjärrkontroll, 
indikeringslampa och eliminator. 
(Levereras utan kulfång)

210000 Running Target MR 2010  
217000 Kulfång MR2010     

FAKTA
Styrning: Start med inställningsbar 

fördröjning.
Hastighet: 2,5 och 5 sekunders löp.  

Växlas på fjärrkontroll.
Material:  Monoräls i aluminium.  

2 x 137 cm.
Längd: 285 cm.
Vikt: 3 kg.
Drivspänning 12 V.  via 220 volts adapter.
Kan även drivas med Batteri PB 12 V.

217000 :: Kulfång MR2010
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Moving Range 2022
Viltmålsbana för 20 meters skytte med autostart (start på skott)
Det ger lika bra träning för nybörjare som för garvade skyttar.
Inget tillstånd krävs för privat användning (stationär uppställning av banan kräver däremot tillstånd).
Tänk dock alltid på säkerheten och att ett fullgott kulfång finns vid skytte.

MR 2022 levereras komplett, dock utan blindering och 
skydd mot låga skott. 
(Skyddas lämpligen med järnvägssliper eller liknande).
 
Banan drivs lämpligen med vårt Batteri PB 12 V eller  
bil/motorcykelbatteri.
MR 2022 är enkel att ta med sig, får med lätthet plats 
i bilens bagageutrymme. Monteras på en kvart, helt 
utan skruvning. Banan är enkel att sköta, startas och 
stoppas från skjutplatsen. När kabel för autostart är 
ansluten startar figuren 2 sekunder efter skott 
(enl. reglemetnet för skjutprov på 80 m älg). 

För snabb markering byter man hela figuren och klistrar vid  
skjutplatsen samtidigt som nästa skjuter. 

FAKTA
Material: Dubbelräls av aluminium.  

Rälsstöd i plast.
Total längd: 8 meter (räls: 7 sektioner á 1,1 meter)
Vikt: 12 kg.
Drivspänning: 12 volt. Batteri PB 12 V eller bilbatteri.  

(batteri ingår ej)
Hastighet: Steglöst  0,4-1,5 m/sek. *
Väntetid: Steglöst  2-12 sekunder.*
Styrning: Fjärrkontroll med start/stop,  inkl. 30 meter 

kabel.
Start på skott: Mikrofon ställs in på motorenheten

*(ställs in på motorenheten)

220000 Moving Range 2022  
221600 Batteri PB 12 V (inkl. laddare)  
222002 Eliminator  
222101 Förlängningssats   

Träna jägarexamen!
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Moving Range 5022

Viltmålsbana för 50 meters skytte
MR 5022 är tillverkad för utomhusmiljö, radiostyrningen har  
en räckvidd på ca 100 m.
Då batterierna är inbyggda är du oberoende av yttre  
strömkälla.  Lätt att montera, du kommer snabbt igång med 
träningen. Steglös justering av hastigheten, den  kan ställas så 
framförhållningen blir densamma som på en 80-meters älgbana.

Figurvändarsats 
Framtagen för Hagelskytte med stålhagel. 
Perfekt för jägarexamen. 
Kan användas med mindre figurer till  
exempelvis harar, rävar mm. 

500000 Moving Range 5022 radiostyrd 

Tillbehör  
504000 Nätadapter   
507000 Förlängningssats  
510000 Autostart  
505000 Figurhållare för anfallande mål 
520000 Figurvändarsats med hagelmål  

Med Autostart 
(stående vid murkant och start på skott), 
tränar du som på stora älgbanan.

Perfekt för anfallande mål!

FAKTA
Längd: 17,25 m (15 par räls med 14 

stöd)
Vikt:  70 kg, inklusive förpackning.
Drivspänning:  24 volt. Inbyggda batterier 
Laddningstid: 10-12 timmar 

(Automatladdare ingår) 
Hastighet: 0-4 m/sek. 
Väntetid:  2-20 sek. 
Styrning: Fjärrkontroll med start/stop, 

radiostyrd, räckvidd 100 m. 

510000 :: Autostart MR5022

520000 :: Figurvändarsats
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FAKTA
Längd: 23 meter (räls)
Vikt: 150kg
Max målvikt: 30kg
Drivspänning:  1x230V alt. 3x400V
Motor: 1,1 kW alt. 1,5 kW 

(elektronisk broms)
Hastighet:  0-6m/s
Styrning:  Styrdosa med kabel  

alt. radiostyrning.

Moving Range 8500

• En rejäl rälsmålsbana för alla som vill ha en stabil och driftsäker bana
• Kompakt konstruktion gör banan lätt att placera då den kräver mindre utrymme
• Urspårningssäkrad vagn tack vare unik design
• Pulsgivare anger exakt målplacering
• Ställer sig alltid i rätt position vid uppstart, inga mekaniska brytare utefter rälsen
• Brytarlöst system betyder mindre reparationer
• Enkel att sköta
• Styrs med styrdosa från skjutplatsen med kabel eller radiostyrning
• Skottdetektor, startar på skottet (Stopp vid murkant)
• Möjlighet att välja matning (1 eller 3 fas) beroende på befintlig tillgång
• Två steglöst inställbara hastighter (plus slumpgenerator mellan dessa)
• Helt kompatibel för samtliga markeringssystem avsedda för kaliber .22
• Helt enligt regelverket för ISSF - 50m viltmål

850000 Moving Range 8500  
850010 Förlängningssats (1,15m) 
HS25/50 Markeringssystem SIUS Ascor 

Perfekt för anfallande mål!

50 meters skytte med automatmarkering
Speciellt framtagen för övning på vildsvin, björn och andra mål på  
50 meter samt förberedd för automatmarkering. 
Kan även användas med vanliga figurer för markering med klisterlappar.

Handhavande 
Lätt att manövrera med kontroll som styr banan direkt från skjutplats. 
Enkel uppstart, med självkalibrerande målplacering utan  
komplicerade injusteringar. 
 
Val av eller slumpad hastighet kan göras direkt från skjutplats. 
Valfri inbromsning och accelerationstid, gör att du kan  
ställa in mjuk start och stopp. 
I anläggning ingår även start på skott. (Stopp vid murkant) 

Räls i stabil konstruktion samt urspårningssäker vagn. 
Rälsen byggs på i sektioner om 1,15 meter i obegränsad längd.   
Standardlängden på banan är 23 meter.

Styrdosa
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Moving Range 8000

Rälsmålsbana för 80 meters skytte. 
Anpassad för Sius Ascor eller andra automatmarkeringsystem.  
Kan även användas med vanlig älgfigur för markering med klisterlappar.
Handhavande 
Lätt att manövrera, styrdosa med tre tryckknappar + nödstopp. 
 
Enkel uppstart, med självkalibrerande målplacering utan 
komplicerade injusteringar. 
 
3 valfria hastigheter, reglerbara från 0 till 6 m/s. 
Valfri inbromsning och accelerationstid, gör att du kan  
ställa in mjuk start och stopp. 
I anläggning ingår start på skott. (Stopp vid murkant)
Konstruktion 
Motorenhet i rostfritt stål. 
Kuggremsdrift och dubbla drivhjul ger hög driftsäkerhet.   
 
Stående räls med stabil konstruktion i rostfritt stål.  
Rälsen byggs på i sektioner om 3 meter i obegränsad längd.   
Standardanläggningen är 42 meter lång.

FAKTA
Längd: Räls, 14 sektioner á  

3 meter = 42 meter
Vikt: Komplett 305 kg 

Motorenhet 102 kg
Drivspänning:  3 fas (3 x 400 V)
Motor: 3 kW, elektronisk broms
Hastighet:  3 valfria hastigheter
Styrning:  Styrdosa med kabel  

alt. radiostyrning.
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Begär offert  

för anläggning  

anpassad för er

• En rejäl rälsmålsbana för alla som vill ha en stabil och
 driftsäker bana
• Stående räls som kräver mindre utrymme
• Kompakt motorenhet, enkel att placera 
 Går att anpassa till alla typer av befintlig räls och vagn
• Ställer sig alltid i rätt position vid uppstart, inga mekaniska
 brytare utefter rälsen
• Pulsgivare anger exakt målplacering
• Brytarlöst system betyder mindre reparationer
• Enkel att sköta
• Styrs med styrdosa från skjutplatsen
• 3 valfria hastigheter
• Skottdetektor, startar på skottet (Stopp vid murkant)
• Räls, vagn och motorenhet är tillverkad i rostfritt stål

Styrdosa för skjutledare.
1. Låg + Hög hastighet 
2. Mix hastighet - växlar mellan hög/låg
3. Fyra olika program / antal löp
4. Start vid murkant
5. Fördröjd start
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MRT Pop-up v2.0

Med sin låga vikt och enkla montering flyttar man med enkelhet målen 
färdigmonterade i fält och tack vare den extremt snabba uppställningen 
medför det även maximal träningstid.

Som alltid med MRT Pop-up så...
• faller måltavlan och reser sig automatiskt efter önskad tid
• kan tavlor i så väl plast, aluminium som masonit användas
• kan varje målenhet styra flera slavenheter via kabel
• har varje enhet vattenskyddad elektronik (IP54)
• finns tillförlitlighet i en robust konstruktion
• integreras målet utan problem med äldre system

Nytt för MRT Pop-up v2.0
• Helt ny kontrollpanel av membrantyp
• Enkel justering av träffkänslighet, antal träffar samt tid målet är fällt
• Ny motor med specialutvecklad utväxling för maximalt vridmoment
• Integrerad radiomottagare
• Möjlighet till programmering på plats
• Lägre strömförbrukning
• Lägre underhållskostnader

Vi har alltid ett gedigert lager av reservdelar hemma till så väl nya som äldre modeller av skjutmål  
(som tidigare sålts av Canaxa). Det som inte finns beställs hem så snart en förhandsbokning av reparation gjorts  
för att hålla löptider så korta som möjligt. Allt för att produkten åter igen ska återgå till övning för det är där den 
hör hemma och gör nytta.

• Frontskydd av pansarplåt (skyddar målet mot frontskott)
• Täckande frontskydd i pansarplåt (skyddar mot front- & sido-skott) 

Tillbehör som top-plåt och träfront finns som komplettering.
• Sändare MRT 10CH för styrning av upp till 10 målgrupper 
 samt funktion för res/fäll samtliga mål samtidigt.
• Sändare MRT 7500-25 för styrning av upp till åtta målgrupper
• Extern antenn för ökad räckvidd
 (används främst med frontskydd i pansarplåt)
• Transportlåda i plywood

Vi erbjuder service och reperationer av alla typer av mål och tillbehör inom MRT familjen.
Har ni frågor, kontakta oss gärna för mer information!

För polis, militär och professionellt bruk

Reservdelar och service

Tillbehör

360000 MRT Pop-up V2.0  
xxxxxx Täckande frontskydd M  
758000 Extern antenn  
78750 Transportlåda 

FAKTA
Storlek:   530 x 250 x 260 mm
Vikt:   10 kg
Drivspänning:   12 volt.
Laddningstid:  10-12 timmar 

 (Automatladdare ingår) 
Vridning/Resning: ~1 sek
Styrning:   Radio

758000 :: Extern antenn

360000 :: MRT Pop-up V2.0

xxxxxx :: Täckande kulfång M
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Moduler
1. Timerstyrning  

Den gör att du kan ställa in så att figuren visas 
viss tid.  Du kan ställa 15 olika visningstider. 

2. Automatmarkering med träffsensor. 
Tavlan döljs vid träff och visas efter inställd tid.

3. Radiostyrning MRT 7500 med 2 knappar. 
 Sändare + mottagare. 

4. Radiomottagare med inbyggd timer 
 15 olika visningstider av målet.

MRT Combi
Pop-up och/eller vridmål
Combi skräddarsyr du efter just ditt eget behov.
Grundmodulen består av en kraftig motor med  
elektronikenhet, inbyggt batteri, laddare samt  
benställning. 

Uttag finns för olika tillbehör.
Med tillbehören skapar du vridmål eller pop-up mål.  
Du bestämmer själv hur du vill styra målet - kabel, radio, 
automatfunktion eller en kombination av dessa. 

FAKTA
Storlek:   250 x 300 x 250 mm
Vikt:   ca 7 kg
Drivspänning:   12 volt.
Laddningstid:  10-12 timmar 

 (Automatladdare ingår) 
Vridning/Resning: ca 0,5 sek
Styrning:   Styrs med externt tillbehör.
Radiostyrning finns för upp till både 100 & 1000 m

707275 MRT Combi paket med radiostyrning  
 med inbyggd timer, inkl. figurhållare,  
 laddare och stödben. 
702000 Figurhållare Fallmål  
702100 Trädfäste   
 
Moduler till MRT Combi 
710000 Automatmarkering 
720000 Timerstyrning  
707500 Radiostyrning  
750300 Radiostyrning med inbyggd timer

1 2 3 4

Combi är till för dig som anordnar jaktstigar, har kurser  eller vill utöka skjutbanan med nya  
och mer realistiska träningsmöjligheter för dina medlemmar. 
 
Målet är lätt att flytta. Väger bara 7 kg men klarar ändå riktigt stora figurer när den förankrats.

707275 :: MRT Combi paket
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FAKTA
Storlek:  440 x 250 x 470 mm
Vikt:  10 kg
Drivspänning:  12 volt. 3 Ah.
  Inbyggt laddningsbart batteri.
Uppladdningstid: 10-12 timmar
Vridning:  ~0,2 sek.
Styrning:  Med  fjärrkontroll MR680
  2 knappar, visa/dölj.
Manuell vridning:  Med tryckknappskontroll. 
Kabel:  33 meter. Kan förlängas.

MR 600
Automatiskt vridmål
MR 600 är ett portabelt och mycket robust vridmålställ som styrs med programmerbar fjärrkontroll  
via kabel (MR 680).
Lämplig till snabbskytte och Nationell Helmatch samt övriga övningar där en förprogrammerad vridsekvens 
erfordras eller ett manuellt styrt målställ. Som tillbehör finns radiosändare som utesluter kabel fram till första 
målet, samt en förenklad fjärrkontroll med två tryckknappar för visa resp. dölj.
Upp till 10 målställ kan styras samtidigt från en fjärrkontroll via seriekoppling med kabel.
Vridning av måltavlan sker på mindre än 0,5 sek.
Målställen drivs med inbyggt 12 volts batteri (som fulladdat ger ca: 2000 vridningar.) 

600000 Moving Range 600 med laddare  
606600 Fjärrkontroll 2 knappar  
606700 Styrkabel  
607500 Radiostyrning  
606400 Slavkabel  
24817 Snabbskjutningstavla Int.  
44931 Nationell Helmatch  

Programmerbara fjärrkontroller till MR 180 & MR 600
Styrenhet MR 680 har 3 utgångar som via kabel styr 3 mål eller målgrupper 
oberoende av varandra. Den är spänningsmatad från vridmålet.  
Lådan är helt slät utan utstickande knappar.  
Mått:  200 x 180 x 40 mm.

Inställningar kan göras för varje utgång:
• Paustid innan första visning 1-999 sek
• Visningstid 1-999 sek
• Bortatid 1-999 sek
• Antal sekvenser 1-999
• Start, stop, och vänd

MR 680 & MR680P

680000 Styrenhet MR 680  
680000P Styrenhet MR 680P 
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MR 180
Automatiskt vridmål
MR 180 är det perfekta målstället när man vill visa 
alternativa mål. 
MR 180 kan vridas 90 grader höger eller 90 grader 
vänster vilket innebär att man kan ha mål som skall  
bekämpas på ena sidan och mål som inte skall  
bekämpas på andra sidan.
Målen kan styras med samma programmerbara  
fjärrkontroll (MR 680) som till MR 600. 
Vid seriekoppling av målen styrs samliga mål samtidigt 
från samma fjärrkontroll. 
Som extra tillbehör kan slumpgivare appliceras på 
respektive mål. Vid start kommer de enskilda målen 
då slumpvis växla mellan de olika sidorna.
Som alternativ finns enklare styrning med två  
trycknappar. Vridning höger eller vänster samt  
nollställning.
Målställen drivs med 12 volts batteri som ger ca 2000 
vridningar per uppladdning.
Ställen är försedda med klämfäste för montering av 
trästav 50 x 25 mm.

690000 MR 180R 
610000 MR 180  
607500 Radiostyrning  
606400 Slavkabel  
606700 Styrkabel  

FAKTA MR 180 & MR 180R
Storlek: 440 x 250 x 470 mm.
Vikt: 10 kg
Drivspänning: 12 volt 3 Ah. Inbyggt laddningsbart 

batteri
Laddtid: 10-12 timmar
Vridning: <0,5 sek.
Kabel: 33 meter (Gäller MR180).

MR 180R
Trådlös kommunikation 
MR 180R är en vidareutveckling av vårt populära 
vridmål MR 180 med den stora fördelen att MR 180R 
är helt trådlös! Detta medför bättre mobila 
möjligheter och variationer.

Målen kan styras med samtliga av våra 7500-25 sända-
re och behöver därmed inte kopplas samman via slav-
kabel. För schemastyrning rekommenderas sändaren 
MR 680R där även slumpgivare finns som standard.
För enklare styrning av målen finns MR 7500-25 samt 
MRT 10CH där målen vrids grupp/enhetsvis höger 
samt vänster manuellt.

Målställen drivs med 12 volts batteri som ger ca 2000 
vridningar per uppladdning.
Ställen är försedda med klämfäste för montering av 
trästav 50 x 25 mm.
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Radiosystem MRT 7500-25

MR 7500-25
7500-25 är vår minsta och enklaste sändare i den professionella serien.
Genom att växla mellan lägen på sändaren krävs endast fyra par  
manövreringsknappar samt en knapp för att växla läge.
7500-25 är även unik på så vis att varje sändare utformas efter kundens behov.

753000 MR 7500-25-25S16  Styr sexton mål/grupper (via två lägen) 

Mottagare med inbyggd timer
Färdig modul passande MRT Combi med inbyggd timer och femton inställbara 
tider för visning av målet. Går att koppla i serie med träffsensor för användning till 
exempelvis ”björnpasset”.

725000 MRT 7500-25CRT     För MRT Combi, inbyggd timer och radiomottagare 

MRT 7500-25 för extra räckvidd och funktionalitet
MRT 7500-25 serien är till för dom mer krävande situationerna där det ”lilla extra” behövs.
Med en räckvidd på upp till 1000 m samt avancerade sändare är detta system svårt att slå.

MRT 7500 sändare
Varje sändare har en unik identitet. Varje gång en knapp trycks in, avger sändaren en mycket säker kodad signal.
Mottagaren kan lära sig denna kodade signal och fördela den till en utgång. 

Varje sändare kan kopplas ihop till en eller flera av mottagarens utgångar, eller en sändare kan kopplas ihop till 
valfritt antal mottagare för att möjliggöra en kraftfull och flexibel fjärrstyrning.
Den enda begränsningen är att varje mottagare har en maximal kapacitet på 15 ihopkopplingar, 
dessa kan komma från samma eller valfritt antal sändare.

Extern antenn 
Används där det förekommer störningar i radiosignalen, exempelvis om  
målenheten står placerad bakom pansarskydd eller annan form av  
signalstörning finns.

758000 Extern antenn 
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Radiosystem MRT 7500-10

MRT 7500-10 är en kraftfull och flexibel fjärrstyrning 
Sändaren kombinerad med mottagarens höga känslighet ger lång räckvidd och hög tillförlitlighet. 
Lätt att anpassa till andra produkter som du vill fjärrstyra.
7500-10 serien har en maximal räckvidd på 100m.

MRT 7500-10
Universalmottagare för äldre modeller av MR5022 som saknar inbyggd radio samt 
MR600, MR180 & MRT Combi.

Sändare - 8*2 knappar
7500-10S8 är avsedd att styra upp till åtta mål eller målgrupper.
Exempelvis så kan ”10S8” användas för att styra två stycken MR 5022 samt ett 
MRT Combi - perfekt i kombination med övningsskytte på björn eller till jaktstigen!
10S8 är även unik på så vis att varje sändare kan utformas efter kundens behov.

Art nr. Benämning 
750150 MRT 7500-10S8 8 kanaler, passar samtliga 7500-10 mottagare 

Art nr. Benämning 
727500 MRT 7500-10CRT För MRT Combi, inbyggd timer och radiomottagare 

Art nr. Benämning 
507500 MRT 7500-10B För MR 5022, inkl. nyckelringsändare  
607500 MRT 7500-10V För MR 600/MR 180, inkl. nyckelringsändare 
707500 MRT 7500-10C För MRT Combi, inkl. nyckelringsändare 

Mottagare med inbyggd timer
Färdig modul passande MRT Combi med inbyggd timer med femton inställbara 
tider för visning av målet. Går att koppla i serie med träffsensor och för användning 
med till exempel ”björnpasset”.
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Skottdetektor MR 8050
Skottdetektor till befintlig utrustning
Skottdetektorn registrerar ljudet från skottet och skickar en signal till styrenheten för motor. 
Fördröjningen är 2 sekunder, enligt Jägareförbundets regler vid leverans men kan ändras till 0 eller 1 sek und.  

Känsligheten kan enkelt justeras och en indikeringslampa tänds när den registrerat skott.  
När lampan slocknar drar startreläet i cirka en sekund.  
Kan levereras med 12V nätadapter.

Spärrmikrofon (tillbehör)
Spärrar om ljudet kommer från 
närliggande skjutbana. Indikeras med 
blinkande lampa på detektorn. 
Levereras med 5 meter kabel.

TEKNISKA DATA
Matningsspänning: 9-30V
Max ström kontakt: 1 ampere
Mått:  115 x 65 mm

805000 MR 8050 Skottdetektor  
805300 Spärrmikrofon MR 8050 

Batteri PB 12 V
Med vårt uppladdningsbara batteri behöver du inte tillgång till el, du kan placera din 
skjutbana var du vill.  Sats med batteri och laddare. 
Passar till MR 2000, MR 2010, MR 2022.
Till våra andra banor/mål ingår ett inbyggt uppladdningsbart batteri eller nätadapter.

221600 Batteri PB 12 V med laddare 
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KONTAKTA OSS 
MR Targets AB
Brandvägen 5
88050 Backe
0624-10510
info@mrtartgets.se
www.mrtargets.se

Ordna en lyckad jaktstig

• Variera mål med olika funktioner och måltavlor, för att göra en 
spännade jaktstig.

•   Placera målen i en så passande miljö som möjligt.
•   Tänk på att ordna med bra och säkra kulfång
•   Om det är möjligt använd naturlig blindering, såsom grenar 

eller buskar. Men tänk på risken för rikoschett.
•   Använd två måltavlor, byt ut och markera vid kontrollplatsen 

så går det snabbare.
•  Ha gärna några frågor med på stigen.
•  Prov-gå alltid banan innan ni kör igång.
    Använd hörselskydd!

Tänk på att alla som deltar i skytte har ansvar för säkerheten 
och skall göra allt för att för att förebygga olyckor och skador.


