
 
 
 

© 2015 MineWolf Systems AG, all rights reserved.  1 
 

Press release 

Brno, 19.05.2015 

 

Micro MineWolf (MW50) – Ochrana vojsk a zajištění vnitřní bezpečnosti před výbušninami 

Nebezpečí útoků výbušinami vyžaduje efektivní a bezpečné řešení, zejména v oblasti odstraňování 
výbušných systémů (EOD). Společnost MineWolf Systems nabízí zařízení s označením Micro 
MineWolf (MW50) vhodné pro ochranu armád i pro zajištění vnitřní bezpečnosti. 
 
MW50 je dálkově ovládané víceúčelové zařízení, které je vhodné pro různé scénáře odminování, pro 
operace EOD  či Counter-IED v případech, kdy výbušná zařízení ohrožují životy vojáků či civilistů, 
anebo kde tato zařízení byla nastražena k útoku na infrastrukturu. 
 
Kompaktní, dálkově řízený Micro MineWolf MW50 s možností provozu bez posádky je nejmenším 
zařízením výrobce MineWolf s celou řadu příslušenství, včetně frézy pro odminování a víceúčelového 
robotického ramene pro EOD úkoly. MW50 vybavený robotickým ramenem úspěšně vyplňuje mezeru 
mezi většími manipulačními vozidly a menšími a méně robustními EOD roboty. Čtyřmetrové 
robotické rameno s řadou koncových nástrojů, kamer a zařízením typu "disruptor" plní řadu 
požadavků v různých situacích, mnohdy v městské zástavbě nebo toto zařízení může být provozováno 
s přídavným ramenem  v extrémním terénu, kde odminuje strmé, těžko přístupné svahy. 
 
Kompaktní velikost zařízení umožňuje snadnou ovladatelnost a převoz (přívěsem nebo dodávkou), 
takovým způsobem, že se stane bezpečným a rychlým řešením v případě bezpečnostních incidentů, 
zejména tam, kde bylo použito výbušných zařízení. 
 
Robotické rameno - je schopno nést zatížení několika set kilogramů.  
Dálkově řízený MW50 může prozkoumat, zajistit nebo zabezpečit nebezpečné a podezřelé předměty 
následovně: 
- odstranění na místě za použití zařízení "disruptor". 
- přemístění nebo odstranění pomocí robotického ramene, lopat nebo pomocí patentovaného 

multi-nářadí EOD. 
- získání přístupu k zařízení pomocí pevných nádob, zachycovačů nebo hydraulických nůžek. 
- k průzkumu a identifikaci  slouží nejrůznější kamery 
 
Možné použití MW50 s robotickým ramenem při plnění EOD úkolů: 
- podezřelý objekt byl umístěn v centru města, je třeba, aby byl zlikvidován na místě nebo aby byl 

přemístěn 
- bomba, která musí být vykopána 
- nekonvenční nástražné zařízení které bylo objeveno např. uvnitř automobilu a auto je třeba 

otevřít dřív, než bude toto zařízení odstraněno, nebo na místě zničeno. 
- podezřelý předmět byl nalezen u mostu, musí být rozpoznán a případně zlikvidován. 
- vzdálená identifikace; budova byla bombardována nebo se na místě nachází nástrahy typu "booby 

traped". 
 
Konfiguraci nástrojů systému Micro MineWolf lze upravit tak, aby splňovaly vysoký stupeň 
funkčnosti. Například frézu lze rychle vyměnit za vegetační pilu či robotické rameno a to včetně 
různých čelních nástrojů, které mohou být snadno s tímto robotickým ramenem integrovány. 
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Prosím navštivte MineWolf Systems na výstavě IDET 2015, stánek 023 pavilón P, probereme společně 
možnosti zařízení Micro MineWolf (MW50) 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). 
 
 
 
 

    
MW50 odstraňující nálož v automobilu MW50 s robotickým ramenem a protivýbušným 

zařízením 
 
 
 

 
MW50 s radlicí v Iráku 
 
 

  

mailto:t.reichmuth@minewolf.com
mailto:v.repko@minewolf.com


 
 
 

© 2015 MineWolf Systems AG, all rights reserved.  3 
 

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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