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MineWolf többcélú kiegészítő modulok
A MineWolf járműveket robbanó szerkezetek hatékony semlegesítésére tervezték. A
sokoldalú MineWolf alapjárművek mindegyike felszerelhető a cserélhető, többcélú
modulokkal, hogy ezáltal megfeleljenek a különböző használati igényeknek. A
távirányítható alapjárművek kamera rendszerrel is rendelkeznek, amely jobb irányítást
és emelt szintű biztonságot jelent a nagy fenyegetettségű helyszíneken.

Talajlazító modul
Hatékony és pontos aknamentesítő eszköz.
A szabadalmazott "nyitott kosarú" felépítés lehetővé teszi, hogy a robbanás
áthatolhasson a talajlazító modulon keresztül, ezáltal elkerülve vagy
csökkentve a sérülést.
A talaj alapos átdolgozása garantálja, hogy még a legkisebb taposóaknák is
megsemmisülnek.

Cséplő modul
Egy láncokkal és kalapácsokkal felszerelt forgódob amely erejével elpusztítja
a taposó és tankelhárító aknákat.
Tankelhárító aknákkal szennyezett terepen is használható.
Különösen jól használható sziklás és kemény talajon.

Kifutópálya mentesítő modul
Kazettás lőszerek biztonságos és hatékony összegyűjtése.
Beépített kamera rendszer a pontos megﬁgyeléshez és működtetéshez.
6 méteres szélesség.
Speciális kiegészítők például mágnesek, megerősített gyűjtő kosár, és söprő
képesség.

Robotkar
Többfunkciós adapter amelyhez különböző céleszközök csatolhatóak például
IED (rögtönzött robbanóeszköz), és UXO (fel nem robbant hadianyag)
eltávolítása, aljnövényzet átvágása, mélyfeltárás.
6 méteres hatótávolság teljes kiterjedésben.
5 méteres ásómélység.
1000 kg (teljes kiterjedésben maximum 500 kg) emelési teljesítmény.
360 fokban elfordítható.
Távírányítható és beépített kamera rendszerrel rendelkezik.
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Kosár / Eltolható kosár
Felszíni aknák, IED (rögtönzött robbanóeszközök), és UXO (fel nem robbant
hadianyagok) feltárása és eltávolítása.
Nehéz szerszámok és tárgyak szállítása.
Kapacitása: 0.8 m3
Terhelhetősége: 1500 kg.

Dózer
Talajegyengetés a célterületen.
A talaj akadálymentesítése (például utak akadálymentesítése).
2.2 méteres mentesítési szélesség.

Nehéz akadályok és járművek eltávolítása.
Terhelhetősége: 2800 kg.

Kiemelő modul
Az alapjármű mögé csatolt modul, az aknamentesítés sikerességének
ellenőrzésére.
Felszínre hozza a megsemmisített robbanóeszközök maradványait az
átdolgozott talajból.
Kamera rendszere valós idejű információt ad a kabinban dolgozó kezelőnek.
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Villás emelőtargonca
Modulok mozgatása.
Nehéz felszerelések mozgatása.

