
ระบบเป าอั ตโนมั ติ -แอม
AM-Target System

Low Cost - High Performance
ระบบเป าอั ตโนมั ติ สํ าหรั บการฝ กยิ งด วยกระสุ นจริ ง รองรั บการใช งานกั บอาวุ ธและกระสุ นได หลากหลาย เช นป นเล็ กสั้ น ป นเล็ กยาว
ป นกล และป นพก  การควบคุ มทํ าด วยวงจรอิ เล็ คทรอนิ คส และซอฟต แวร คอมพิ วเตอร  ให ยกแผ นเป าข้ึ นลงหรื อเลื่ อนไปตามจั งหวะ
ที่ กํ าหนดในโปรแกรมการฝ ก ตั วเป าล มลุ กยั งสามารถตั้ งให ทํ างานอั ตโนมั ติ โดยอิ สระได ด วย

เป าล มลุ ก แอม-20
! เป นชุ ดกลไกยกแผ นเป าข้ึ นลงตามที่ กํ าหนด มี ตั วตรวจรั บสั ญญาณเมื่ อถู กยิ ง
! ที่ ตํ าแหน งสู งสุ ดมี กลไกล็ อคแผ นเป าไม ให ล มลงเองเมื่ อถู กยิ งหรื อลมพั ด
! สามารถปรั บต้ั งให แผ นเป าล มได ทั้ งทางด านหลั ง ทางด านข าง และพลิ กแบบ
เป าพลิ กที่ ใช ในการแข งขั นยิ งป นพก

! ควบคุ มด วยเครื่ องควบคุ มผ านสายสั ญญาณ หรื อต้ั งให ทํ างานด วยตนเองได 
! นั บจํ านวนนั ดที่ ถู กยิ งได เร็ วกว า 1000 นั ด/นาที 
! ทํ างานด วยไฟฟ า 220V
! ตั วถั งกั นน้ํ า ออกแบบมาให เหมาะกั บสภาพภู มิ อากาศของไทยและอาเซี ยน
! น้ํ าหนั กเบา ติ ดต้ั งใช งานง าย ปรนนิ บั ติ บํ ารุ งต่ํ า
! มี ข้ั วไฟให พร อมใช อุ ปกรณ เสริ ม เช นแฟลช หลอดไฟส องเป าเพื่ อฝ กกลางคื น
! ขนาดโดยประมาณ 46cm x 58cm x 47cm

(18� x 23� x 18�) (WxDxH)
! น้ํ าหนั กโดยประมาณ 25 kg. (55 lbs.)

เป าเคลื่ อนที่  แอม-40
! เป นแท นเลื่ อนบนรางคู ที่ ทํ าด วยท อสเตนเลส ขั บ
เคลื่ อนด วยมอเตอร หมุ นลวดดึ งและระบบรอก
เบรคด วยเบรคไฟฟ าอั ตโนมั ติ เมื่ อว่ิ งสุ ดราง

! มี ที่ ให วางเป าล มลุ ก AM-20 ควบคุ มด วยสั ญญาณ
วิ ทยุ 

! เคลื่ อนที่ ด วยความเร็ วที่ เลื อกได สองค า
! ควบคุ มการเคลื่ อนที่ และทิ ศทางหรื อหยุ ดด วยเครื่ อง
ควบคุ ม ผ านทางสายสั ญญาณ

! ทํ างานด วยไฟฟ า 220V มี  Inverter เพื่ อควบคุ ม
ความเร็ วได อย างแม นยํ า

! ขนาดแท นเลื่ อนโดยประมาณ 73cm x 120cm x
15cm (29� x 48� x 6�) (WxLxH)

  

! รางกว างประมาณ 65cm (26�), ยาว 18m (60�) หรื อตามความต องการ
! ขนาดเครื่ องควบคุ มประมาณ 75cm x 80cm x 60cm (30� x 32� x 24�) (WxLxH)
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เคร่ื องควบคุ มระบบเป า แอม-100
! เป นเครื่ องควบคุ มการทํ างานของเป าทั้ งหมดให ทํ างานตามโปรแกรม
ควบคุ มที่ เลื อกไว 

! จอภาพ LCD แบบสั มผั ส เลื อกเมนู การใช งานได ง ายโดยกดที่ จอภาพ
! ทํ าโปรแกรมควบคุ มเป าได ถึ ง 8 โปรแกรมพร อมกั น
! เขี ยนและเก็ บโปรแกรมควบคุ มเป าได ถึ ง 256 โปรแกรม
! รองรั บโปรแกรมการฝ กและทดสอบตามกติ กาของ AARM ได 
ทุ กรายการ

! เป นเครื่ องกระเป าหิ้ ว เคลื่ อนย ายได สะดวก
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แผ นเป าพลาสติ ก
! เป นแผ นพลาสติ กชนิ ดพิ เศษข้ึ นรู ป ใช ติ ดต้ั งกั บกลไกยกแผ นเป า
! ทํ าด วยวั สดุ อย างดี  ไม แตกเมื่ อถู กกระสุ นแต รู กระสุ นจะยุ บเล็ กลง สามารถรั บ
กระสุ นได จํ านวนมาก น้ํ าหนั กเบาแต แข็ งแรง คงรู ปได ไม อ อนหั กเมื่ อถู กลม
หรื อความร อนจากแสงแดด

! มี สองขนาด
- รุ น F11 แผ นยาว ขนาดประมาณ 130cm x 44cm หนั กประมาณ 1.5kg
(52� x 17�, 3.3 lbs.)
- รุ น F12 แผ นสั้ น ขนาดประมาณ 73cm x 45cm หนั กประมาณ 0.8kg
(29� x 18�, 1.8 lbs.)

! รั บออกแบบและผลิ ตตามขนาดที่ ต องการ
ผลิ ตและจํ าหน าย โดย

168 ซอยเอกมั ย 14 ถนนสุ ขุ มวิ ท 63 เขตวั ฒนา กรุ งเทพฯ 10110

! ควบคุ มการทํ างานของเป าผ านทางสาย
สั ญญาณที่ ระยะไกลได กว า 1000 เมตร
(3300�)

! เครื่ องควบคุ มหน่ึ งเครื่ องสามารถควบคุ มเป า
ได กว า 100 เป า และได เป นพั นเป าเมื่ อใช 
เครื่ องทวนสั ญญาณ (อุ ปกรณ เสริ ม)

! ใช ไฟจากแบตเตอรี่  24V ภายใน หรื อไฟฟ า
220V AC จากภายนอก พร อมเครื่ องประจุ 
ไฟแบตเตอรี่ ในตั ว

! ขนาดโดยประมาณ 28cm x 38cm x 22cm
(11� x 15� x 9�) (WxDxH) น้ํ าหนั ก 12
kg (26 lbs.)

หลั งจากถู กยิ งด วยกระสุ น 5.56mm กว า 500 นั ด
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