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MineWolf Systems - spolehlivý partner v boji proti minám a improvizovaným 
nástražným systémům 
 
 
Od svého založení v roce 2004, je MineWolf Systems jedním z předních výrobců, vyvíjí nové a spolehlivé 
technologie, které vyčistí požadovaný prostor od výbušných zařízení ekonomicky nejefektivnějším 
způsobem i v nejodlehlejších částech světa. Rozsah působnosti v rámci odminování prostoru od nástražných 
systémů je v Evropě, Africe, Asii, Jižní Americe a na Blízkém východě a to především díky spolupráci s 
vojenskými, obchodními a humanitárními organizacemi. Předmětem činnosti společnosti je likvidace 
nášlapných min, nevybuchlé munice a improvizovaných výbušných systémů (IED). 
  
Ve stále rostoucím počtu zemí představují hrozbu improvizovaná výbušná zařízení, lze se s nimi také setkat 
v rámci nedávných vojenských operací v zahraničí, kde způsobily dokonce více obětí, než účinky 
konvenčních zbraní. Zařízení MineWolf Systems je vhodné v zemích, které čelí bezpečnostním hrozbám a 
nebo chtějí lépe chránit své vojenské jednotky před nebezpečím výbuchu. 
  
Zařízení MineWolf jsou navrženy se sadou kompatibilních nástrojů "tool box“, s různými výměnnými 
přídavnými zařízeními, které si poradí s nášlapnými minami a další nevybuchlou válečnou municí tím 
nejefektivnějším způsobem. Jde o víceúčelovou koncepci s jedním hlavním zařízením a s řadou přídavných 
zařízení, které mohou být rychle zaměněny podle daného účelu. Tato univerzální výhoda je prospěšná 
zejména pro vojenské použití a bezpečnostní složky. 
 
Vojáci NATO či OSN kteří jsou nasazeni v misích, kde je ztížený pohyb jednotek a materiálu, oceňují snadno 
přepravitelné dálkově řízené vozidlo, které může odstranit improvizované výbušné systémy, odminovat 
minová pole, pomoci při řešení nejrůznějších technických problémů, zajistit flexibilitu a snadnou 
ovladatelnost. Víceúčelový koncept výrazně snižuje výdaje na nákup, údržbu a přepravu vozidel určené pro 
jednotlivé dílčí úkoly v odlehlých a logisticky náročných prostorech. 
  
Dálkově řízený Mini MineWolf (MW240) je nejrozšířenější a nejuniverzálnější z koncepcí MineWolf. 
V současné době je nasazeno více než 60 strojů, které se používají ve 21 zemích. V roce 2011, britské 
ministerstvo obrany zakoupilo deset MW240, doplněných o kamerové systémy a celou řadu nástrojů pro 
odhalení výbušných zařízení a to především za účelem zvýšení celkové bez-pečnosti. Dlouhodobě 
napomáhá při misích v Afghánistánu. Britští vojáci jej používají jako klíčový prostředek k čištění trasy od 
improvizovaných výbušných zařízení, poskytuje potřebnou ochranu pro vojáky. 
  
Německá armáda si pořídila sedm zařízení typu Mini MineWolf jako základ jejich dlouhodobé koncepce 
zaměřené na odminování v Afghánistánu s názvem „Route Clearance Package“. Před nasazením strojů byly 
provedeny důkladné testy na MW240 v Německu. Zkoušky byly zaměřeny na funkci kamerových systémů s 
řadou přídavných zařízení, cepáků, fréz, radlicemi a použití robotického ramene s přídavným zařízením, 
speciálně navrženým dle požadavků armády. Stroje se ukázaly být cenným přínosem pro odhalování 
výbušných systémů a zároveň také pro nejrůznější technické práce v základním táboře. Spolupráce s 
německou armádou vedla k dalšímu vývoji, inovacím, a to včetně dílčích komponentů a přepravního 
zařízení. 
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Irské obranné složky používají dva systémy MW240. Původně byly zakoupeny pouze s radlicí a cepáky pro 
odminování, rozšířily se o komponenty určené pro robotické rameno, takže nyní lze stroje lépe využít pro 
boj proti improvizovaným nástražným systémům. Efektivita tohoto systému spočívá v univerzálnosti a 
využití nejrůznějších komponentů dle aktuálních potřeb. MW240 je nasazen také  dalšími armádami a 
bezpečnostními složkami na Blízkém východě a v Asii s celou řadou přídavných zařízení na ochranu vojsk a 
udržování vnitřní bezpečnosti. MW240 je široce používán pro odminování také v Africe v rámci 
humanitárních akcí a pro ochranu vojáků z mírových misí OSN v Mali. Zde sehrávají MW240 svoji klíčovou 
roli ochrany vojáků před hrozbou nášlapných min a před improvizovanými nástražnými systémy. Výrobky v 
misi OSN jsou vybaveny radlicí a robotickým ramenem s nejrůznějšími přídavným zařízením, které může být 
dle potřeby rychle vyměňováno. 
  
Pro Českou republiku a další země NATO, má smysl zařadit tyto univerzální zařízení do své vojenské 
výzbroje, určené pro celou řadu ženijních činností, proti hrozbě výbušných nástrah. Nástrahám čelí jednotky 
při misích v zahraničí i při likvidaci min v tuzemsku. 
  

Prosím navštivte MineWolf Systems na výstavě IDET 2015, stánek 023 pavilón P, probereme 
společně možnosti zařízení Mini MineWolf a jeho přídavných zařízení. Pokud požadujete jakékoliv 
dodatečné informace, kontaktujte prosím paní Tanju Reichmuth (t.reichmuth@minewolf.com) 
nebo pana Valera Repka (v.repko@minewolf.com). 
 
 
 

                
MW240 s robotickým ramenem - Afgánistán      MW240 s robotickým ramenem likviduje výbušné zařízení –  
 Afgánistán 
 

  
MW240 s robotickým ramenem a manipulátorem 
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O firmě MineWolf Systems 
 
Společnost MineWolf Systems je předním světovým poskytovatelem spolehlivých, moderních a nákladově 
efektivních řešení při zajištění činnosti proti výbušným sytémům. Společnost sídlí ve Švýcarsku, výroba 
probíhá v Německu, produkty splňují nejvyšší technické standardy. 
 
Škála výrobků obsahuje jak posádkou řízené zařízení, tak i dálkově řízené stroje MineWolf, které jsou 
vybaveny nejrůznějšími víceúčelovými přídavnými zařízeními. Tyto se vypořádají s improvizovanými 
výbušnými systémy, rychle vyčistí prostor od kazetové munice, či odminují rozsáhlé oblasti kontaminované 
půdy. Víceúčelový koncept se čtyřmi základními zařízeními a širokou škálou výměnných komponentů nabízí 
pro vojenské a bezpečnostní síly robustní, osvědčené a nákladově efektivní řešení pro snížení nebo 
odstranění výbušné hrozby. 
 
Od roku 2004 zabezpečují zařízení MineWolf likvidaci výbušných zařízení pro vojenské i komerční zákazníky 
v Evropě, Africe, Asii, Latinské Americe i na Blízkém východě. 
 
Prostřednictvím svého ústředí a globální sítě poskytuje společnost komplexní technickou podporu po celou 
dobu životnosti produktu, projektové řízení, školení a další specializované služby. 
 
Kontakt 
Tanja Reichmuth 
Global Marketing & Communications Manager 
 
MineWolf Systems AG 
Schwerzistrasse 4 
8807 Freienbach, Švýcarsko 
 
Direct:  +41 55 511 1516  Mobil:  +41 79 354 0568 
E-mail:  t.reichmuth@minewolf.com  Web:  http://www.minewolf.com 
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