
System ATSR firmy ROMTES Technologies łączy w sobie wszystkie wymienione cechy, a nawet więcej.  

Najlepsi operatorzy jednostek izraelskich, amerykańskich, a także polskich szkolą się na nim  w dowolnych lokalizacjach i na dowolnym typie  broni.  
System  pozwala  na ciągłe podnoszenie skuteczności prowadzącego ogień poprzez regulację czasu ekspozycji tarcz i konieczność trafiania  w określone 
ich strefy. W zależności od miejsca trafienia każdy cel może natychmiast reagować  w zaprogramowany, inny dla każdej strefy, sposób, symulując realne 
warunki np. trafienie przeciwnika w obszar  chroniony  osłoną balistyczną.

Żaden inny dostępny na rynku system nie łączy w sobie wszystkich wyżej wymienionych cech.    ROMTES Technologies jako jedyna firma w pełni dostoso-
wała swoje rozwiązania do specyfiki i potrzeb szkoleniowych najlepszych jednostek specjalnych. 

Doskonałe wsparcie  techniczne  powoduje, że żadne  pytanie  i  żaden  problem  nie  pozostaje  bez odpowiedzi. Od 1995 nieustannie uaktualniamy  nasze 
systemy i dokładamy do nich  nowe  funkcje  podnoszące jakość szkolenia i pozwalające na perfekcyjny trening.  Do dyspozycji naszych klientów  są cele 
statyczne, ruchome, cele typu „pop up” oraz w pełni mobilne platformy. Oferujemy także rozwiązania pod klucz, od prostych strzelnic, aż po zaawansowa-
ne kilkukondygnacyjne obiekty w których można prowadzić ogień w dowolnych kierunkach.

Nasze potrzeby szkoleniowe są bardzo wyrafinowane jeśli chodzi o realizm, czas 
i to,  jak  szybko  osiągamy  wyznaczone  sobie  cele. Trenujemy w bardzo  różnych  
warunkach i lokalizacjach. 
Potrzebujemy bardzo mobilnego  systemu,  bez połączeń kablowych, bez proble-
mów z zasilaniem i łatwego w transporcie. 
Wszystkie  trafienia muszą powodować określone reagowanie celu i są  zapisywane  
w  systemie  dla  późniejszej oceny wyników  poszczególnych operatorów, bez po-
trzeby przerywania ćwiczeń, co oszczędza czas i podnosi poziom bezpieczeństwa.
Potrzebujemy  systemu  bardzo  intuicyjnego w obsłudze, tak jak np. nasza broń,   
bez   konieczności   korzystania   z   pomocy dodatkowego personelu technicznego.
Ze względu na nasze zadania, system szkoleniowy musi działać bezbłędnie przy 
wykorzystaniu broni każdego kalibru.
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