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Wyzwaniem każdego dowództwa jest dobranie odpowiednich struktur 
tymczasowych, które zapewnią bezpieczne schronienie, operacyjną efektywność 
oraz wielozadaniowość całego systemu, kluczowych dla sukcesu większości misji. 
Niezależnie od warunków pogodowych, bojowych, obronnych czy pokojowych, 
wcześniejsze namioty charakteryzowały się dużą wagą, nieporęczną konstrukcją 
oraz czasochłonnym rozstawianiem.
Korzystając z nowoczesnej myśli inżynierskiej, stworzono System Namiotowy 
Szybkiego Rozstawiania, który eliminuje wszystkie wady starych konstrukcji 
i jednocześnie zapewnia same zalety, umożliwiając maksymalną efektywność.

n Efektywność strukturalna
n Trwałość
n Łatwość rozkładania
n Kompaktowe wymiary po złożeniu

ZALETY SYSTEMU:

System Namiotowy Szybkiego Rozstawiania

konstrukcyjnych, które miarodajnie przewyższają inne istniejące systemy namiotowe.

System namiotowy nowej generacji

Namioty polowe starych generacji wymagały dużej ilości części, ciężkich tkanin, dużych kołków, lin oraz naciągów. Aby 
przetransportować i rozstawić namiot personel potrzebował nawet ośmiu osób i 60 minut pracy. Pojawił się następnie nowy 
system nożycowy (np. system DRASH), który był znacznie szybszy, lecz wciąż był wyzwaniem i powodował wiele usterek, 
co przekładało się na skuteczność jednostki polowej. Wybierając system namiotowy dla misji, należało szukać kompromisu 
pomiędzy różnymi rozwiązaniami, które oferowały odpowiednie parametry, kosztem innych tj. powierzchnia użytkowa, waga 
czy czas rozstawiania. Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom militarnym, stworzono system namiotowy nowej 
generacji, który jest niezawodny, wytrzymały, szybki oraz niezwykle łatwy w obsłudze i serwisie.
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Przed powstaniem Systemu Namiotowego Szybkiego Rozstawiania, wszystkie inne rozwiązania korzystały ze zwykłych 
stelaży lub z systemu krzyżowego / nożycowego. W porównaniu do niego, SNSR  posiada dwie główne zalety:

1) Konstrukcja kratownicy
Zaletą konstrukcji kratownicy jest statyczne obciążenie, bez dodatkowych zaczepów, które wydłużają czas rozstawiania 
namiotu oraz zwiększają jego wagę.

2) Mniej ruchomych części/zawleczek
Mniejsza ilość ruchomych części i zawleczek, to mniej usterek i większa niezawodność.

System Namiotowy Szybkiego Rozstawiania

Gdy system jest rozłożony, tworzy strukturę 
kratownicy .  Każda sekcja  posiada 
czterostronną konstrukcję kompresyjnych 
członów wraz z przekątnymi linkami 
napinającymi. Do czasu rozstawienia 
namiotu, linki są głównymi elementami, 
które przenoszą obciążenia. 

W Systemie Szybkiego Rozstawiania 
Namiotów, rury nośne posiadają zawleczki 
jedynie na swych końcach.
W namiotach podobnej konstrukcji, 
mechanizm nożycowy posiada zawleczki na 
wszystkich końcach oraz na środku przęseł, 
które przenoszą główne obciążenia. 
Miejsca, gdzie znajdują się zawleczki, mają 
najsłabsze właściwości wytrzymałościowe, 
a ze względu na to, że przęsła przenoszą na 
środku największe obciążenia, są przez 
zawleczki narażone na poważne
uszkodzenia. 

W odróżnieniu od innych systemów, w SNSR przyłożone siły obciążające rozkładane są na siły nacisku w członach 
kompresyjnych, zapewniając wysokie parametry strukturalne przy minimum materiału. Siły na segmentach rozkładają się 
równomiernie wzdłuż przęsła, dając spójną konstrukcję o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych.
System Szybkiego Rozstawiania Namiotów pozwala także na obciążanie wysoko umiejscowionych punktów łączeń. Miejsca te 
są strukturalnymi członami, które efektywnie rozkładają siły obciążające (z tkanin lub wiszącego wyposażenia na system 
kratownicy).

Kluczową korzyścią systemu kratownic jest rozmiar namiotu.  Systemy 
nożycowe są ograniczone szerokością. Im większa szerokość, tym większe 
obciążenia na zawleczkach. Z tymi ograniczeniami lepiej radzi sobie SNSR, 
który oferuje najszerszy namiot w swojej klasie. Zapewnia to dowódcom 
polowym większą elastyczność w zarządzaniu przestrzenią.

Nogi namiotu mają 
możliwość łatwego
przedłużenia (są wysuwane), 
a zawleczki posiadają duże 
kółka, które łatwo chwycić 
nawet w grubych 
rękawiczkach. 

STR. 2



NAZWA

Trwałość

POLE WALKI
EWAKUACJA MEDYCZNA
SALA OPATRUNKOWA
SZPITAL POLOWY POZIOM I, II, III, IV

System SNSR jest efektywną konstrukcją kratownicy o odpowiednich proporcjach, które zostały maksymalnie 
zoptymalizowane. Liczba części jest porównywalna do namiotów o zwykłej konstrukcji stelażowej, oraz niższa niż 
w typowych systemach nożycowych, które wymagają dodatkowych członów do rozkładania obciążeń. Mniejsza liczba części, 
pozwala na odpowiednie powiększenie członów kompresyjnych, bez nadmiernego zwiększania wagi. 
Dzięki większym członom kompresyjnym, które przenoszą największe obciążenia, konstrukcja jest mniej narażona na 
uszkodzenia.

System Namiotowy Szybkiego Rozstawiania

System nożycowy (tak, jak inne stelażowe systemy), aby był stabilny wymaga przywiązania linkami naciągowymi do ziemi. 
System Szybkiego Rozstawiania Namiotów nie wymaga linek zewnętrznych – wystarczy zakotwiczenie nóg namiotu. 
Dzięki redukcji zewnętrznych linek naciągowych, oszczędzana jest przestrzeń wokół namiotów. W dodatku, system nie 
wymaga żadnych dodatkowych linek, podstaw czy specjalnej uwagi, aby wytrzymać obciążenie śniegiem, wiatrem 
i deszczem.

System Namiotowy Szybkiego Rozstawiania został zaprojektowany aby usprawnić i ułatwić proces rozstawiania namiotu. 
Kluczowym czynnikiem była minimalizacja sił skierowanych ku górze, aby wyeliminować podnoszenie konstrukcji ponad 
głowę. Ze względu na to, że rozkładanie namiotu nie wymaga takiego podnoszenia (nieznaczne uniesienie konstrukcji), 
personel pozostaje w wygodnej pozycji stojącej przez większość procesu rozstawiania jednostki.

Łatwość rozstawiania

System nożycowy podczas rozstawiania konstrukcji wymaga 
znacznego uniesienia ponad głowę, przez co pomiędzy krokami 
A i B (rysunek powyżej) wymaga użycia dużej, pionowej siły 
skierowanej ku górze. Wynika to z tego, że konstrukcje 
nożycowe należy najpierw rozłożyć maksymalnie w szerz (krok 
A), a dopiero później nadać im krzywiznę. Podczas tych kroków, 
rozstawianie namiotu wymaga użycia sporej siły.

Konstrukcje SNSR rozkładane są w dwóch etapach – wydłużane 
są wzdłuż pierwszej osi, a później rozszerzane wzdłuż drugiej. 
Zapewnia to oczywistą i łatwą sekwencję rozstawiania, która 
wymaga minimalnego treningu.
Dla porównania, system nożycowy wymaga jednoczesnych 
i zsynchronizowanych czynności, dla których niezbędne jest 
odpowiednie przeszkolenie i wprawa. Niesie to za sobą ryzyko 
potencjalnych błędów oraz uszkodzeń.
Dzięki łatwym procedurom i zredukowanemu podnoszeniu nad 
głowę, system SNSR jest szybki i łatwy w obsłudze.
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Bazujący na unikalnym i opatentowanym systemie przekładni, SNSR podczas 
rozstawiania konstrukcji gwarantuje równą  i ciągłą synchronizację członów 
rozkładanego namiotu.

Porównując, system nożycowy zapewnia słabą synchronizację podczas pierwszych 
etapów rozstawiania konstrukcji, co może skutkować pomyłką i zwiększa 
prawdopodobieństwo przypadkowego uszkodzenia konstrukcji nośnej.

System Namiotowy Szybkiego Rozstawiania

Gdy SNSR jest spakowany/złożony, materiał dachu wciągany jest do 
ochronnych wnęk, zaprojektowanych, aby zredukować możliwość 
uszkodzenia tkaniny podczas transportu.

Ze względu na zaawansowany projekt konstrukcji kratownicy, jest ona niezwykle 
mocna i zdolna do znoszenia znacznych obciążeń. Wiele przedmiotów, które 
zazwyczaj  zabierają cenną powierzchnię użytkową podłogi, można teraz zawiesić 
na niezwykle sztywnej i stabilnej konstrukcji dachu, pozwalając na lepsze 
wykorzystanie powierzchni namiotu.
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System Namiotowy Szybkiego Rozstawiania

Szerokość

Długość

Powierzchnia

Wysokość wnętrza

Wysokość szczytowa 
wnętrza

Wymiary paczki_1

Wymiary paczki_2

Wymiary paczki_3

Wymiary paczki_4

Waga paczki_1

Waga paczki_2

Waga paczki_3

Waga paczki_4

Waga całkowita

Rękawy systemu 
wentylacji

Okna

Rury ogrzewania 
/ wentylacji

Wejścia

Wymagany personel

Czas rozstawiania

Powłoka izolacyjna

Ilość lamp

5,18 m

3,05 m

215,8 m

2,11 m

2,54 m

1,88 x 0,74 x 0,38 m

1,22 x 0,91 x 0,18 m

0,43 x 0,23 x 0,08 m

-

93,89 kg

33,57 kg

9,07 kg

2

2

1

2

2

4-6 min

niedostępna

2

-

136,53 kg

RS-150

5,18 m

4,88 m

225,28 m

2,11 m

2,54 m

1,78 x 0,66 0,74 m

1,52 x 1,02 x 0,18 m

1,52 x 1,02 x 0,15 m

0,56 x 0,25 x 0,15 m

124,74 kg

38,56 kg

212,74 kg

2

2

0 (dostępne 
jako opcja)

4

3

dostępna

8

34,93 kg

14,51 kg

RS-250

6,1 m

4,88 m

229,77 m

2,11 m

2,72 m

1,78 x 0,66 x 0,74 m

1,52 x 1,02 x 0,18 m

1,52 x 1,02 x 0,18 m

0,56 x 0,25 x 0,15 m

131,54 kg

40,82 kg

223,16 kg

2

2

0 (dostępne 
jako opcja)

4

3

dostępna

8

36,29 kg

14,51 kg

RS-320

7,16 m

6,02 m

243,1 m

2,11 m

2,84 m

1,9 x 0,74 x 0,74 m

1,52 x 1,02 x 0,2 m

1,52 x 1,02 x 0,2 m

0,56 x 0,25 x 0,15 m

190,51 kg

45,36 kg

293,93 kg

2

2

0 (dostępne 
jako opcja)

4

3

dostępna

10

42,18 kg

15,88 kg

RS-460

6,1 m

7,32 m

244,65 m

2,11 m

2,72 m

1,78 x 0,94 x 0,74 m

1,52 x 1,02 x 0,2 m

1,52 x 1,02 x 0,2 m

0,56 x 0,25 x 0,15 m

180,08 kg

43,54 kg

280,78 kg

4

4

2

4

4

dostępna

10

41,28 kg

15,88 kg

RS-480

6,1 m

9,68 m

259,05 m

2,11 m

2,72 m

1,78 x 1,22 x 0,74 m

1,52 x 1,02 x 0,23 m

1,52 x 1,02 x 0,23 m

0,56 x 0,31 x 0,2 m

223,62 kg

53,07 kg

342,91 kg

4

6

2

4

5

dostępna

14

48,53 kg

17,69 kg

RS-635

7,16 m

9,07 m

264,94 m

2,11 m

2,84 m

1,9 x 0,91 x 0,79 m

1,52 x 1,02 x 0,2 m

1,52 x 1,02 x 0,2 m

0,567 x 0,25 
x 0,15 m

234,51 kg

55,79 kg

351,09 kg

4

4

2

4

4

dostępna

14

44,91 kg

15,88 kg

RS-695

7,47 m

9,07 m

267,75 m

2,72 m

3,15 m

2,39 x 0,94 x 0,79 m

1,52 x 1,02 x 0,25 m

1,52 x 1,02 x 0,25 m

0,56 x 0,31 x 0,2 m

246,3 kg

65,5 kg

376,47 kg

4

4

2

4

4

dostępna

14

48,53 kg

18,14 kg

RS-720

< 8 min < 8 min < 10 min < 10 min < 12 min < 14 min < 18 min
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Szerokość 
wewnętrzna

4,83 m 4,83 m 5,72 m 6,86 m 5,72 m 5,72 m 6,86 m 7,19 m

Powierzchnia 
użytkowa

213,47 m 222,3 m 226,48 m 239,17 m 240,95 m 256,86 m 261,97 m 262,71 m
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System Namiotowy Szybkiego Rozstawiania

RS-100

RS-250

RS-320
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RS-460

RS-480

RS-635
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System Namiotowy Szybkiego Rozstawiania
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System Namiotowy Szybkiego Rozstawiania

RS-695

RS-720
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