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BRB Systems för lerduveskytte

BRB Systems

Röststyrning
•

•
•
•

•
•

Enkel hantering, inget behov av
funktionärer som trycker fram
lerduvor
Kopplas upp med kablar eller
med trådlös sändare/mottagare
Drift: 12 V- eller 220 V-system.
Välj mellan fem mikrofoner eller
en mikrofon på stativ för Nordisk
Trap, skeet eller övningskastare.
Alternativ med ”mygga”/sändare.
Utbyggbart med BRB Systems
Betalsystem.

Röststyrning och betalsystem
för lerduveskytte

Betalsystem
•
•
•
•

Kostnadseffektivt och enkelt
system.
Välj mellan förbetalning eller
betalning efter avslutat skytte.
Kan kopplas till BRB Systems
Röststyrningssystem.
Enkel hantering för funktionärerna.
Få betalt för klubbens alla duvor.

Thomas Norén · Jan Sundberg
telefon 0707-39 91 80
info@svenskskyttesupport.se

svenskskyttesupport.se

Ateljé Hunting Flower AB, vi2016

•

Med BRB Systems Röststyrning på din trap-, skeeteller övningsanläggning underlättar du för klubbens
funktionärer och höjer användarvänligheten för skyttarna. För full kontroll på förbrukning av lerduvor
och skjutna serier finns möjligheten att koppla in
BRB Systems Betalsystem på anläggningen.
Generalagent för

BRB SYSTEMS USA
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