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Micro MineWolf (MW50)
A Micro MineWolf egy páncélozott, távirányított - taposóakna, IED, és út mentesítésre tervezett többfunkciós
céleszköz, amely masszív felépítésének köszönhetően alkalmas a nehezen elérhető környezetben történő
használatra. Kis méretű, könnyen irányítható és 4 x 4 pick-up járművel szállítható. A cserélhető moduloknak
köszönhetően ez egy robosztus és sokoldalú eszköz amely a bevált MineWolf technológián alapszik, és a
legnehezebb körülmények között is használható.

MW50 a talajlazító modullal

Főbb jellemzők
MW50 sűrű aljnövényzetben

Rendkívül ellenálló eszköz, többcélű cserélhető modulokkal.
Taposóaknák hatékony mentesítése.
Lőszerek és IED robbanóanyagok hatékony eltávolítása.
Kamera rendszer a biztonságos, távirányított működtetéshez a nagy
kockázatú helyszíneken.
Keskeny helyeken és meredek emelkedőkön is használható.
A talajlazító modullal folyamatosan, 15 cm mélységben hatol át a talajon.
Gumi lánctalpak a közúton, kövezett úton, és kifutópályán történő használatra.

MW50 emelkedőn

MW50 aknamentesítés közben

Könnyen hordozható 4 x 4 pick-up járművel, vagy helikopterrel.

MW50 egy 4 x 4 pick-up utánfutón
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Mechanikai méretek
Hossz modul nélkül:
Hossz modullal:
Szélesség modul nélkül:
Szélesség modullal:
Magasság:
Tömeg modul nélkül:
Tömeg modullal:

2300 mm
3058 mm (talajlazító)
1000 mm
1544 mm (talajlazító)
1393 mm
1650 kg
490 kg (talajlazító)

Alkalmazási és gépadatok
Mentesítési szélesség:
Mentesítési mélység:
Mentesítési teljesítmény:
Mentesítési sebesség:
Motor típusa:
Motor teljesítménye:
Üzemanyagtartály:
Átlagfogyasztás:
Maximális működési dőlésszög:
Terhelhetőség:
Sebesség:
Emelési képesség (robotkarral):
A robotkar hatótávolsága (modul nélkül):
Távirányíthatóság:

1200 mm
100, 130, 160 mm
max. 5000 m²/nap
0.3 – 1 km/h
Kubota 4 hengeres dízel
44 KW / 59 hp
45 l
11 l/h
30°
max. 400 kg (teher az eszköz tetején)
0-6 km/h
max. 400 kg
3 m vagy kiterjesztve 3.7 m
max. 1000 m (látótávolság)

Gyártja:
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