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BEZZAŁOGOWY THEMIS DLA ESTONII I HOLANDII
Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus) zawarło porozumeinie z
holenderskim resortem obrony w sprawie wspólnego pozyskania siedmiu bezzałogowych pojazdów
lądowych THeMIS od estońskiej spółki Milrem Robotics.
Cztery spośród nich traﬁą do Królewskiej Armii Holenderskiej (Koninklijke Landmacht), a trzy do
Estońskich Sił Obronnych (Eesti kaitsevägi). W ramach zawartego kontraktu Milrem Robotics
dostarczy bazowe pojazdy THeMIS, a także zintegruje je z wybranymi modułami dodatkowymi od
dostawców trzecich takimi jak zdalnie sterowane moduły uzbrojenia czy inny sprzęt
specjalistyczny. Holenderska armia zakupiła już dwa egzemplarze tych bezzałogowców w ubr. do
pododdziałów 13. Lekkiej Brygady, a estońska armia testowała pojedynczy egzemplarz w warunkach
bojowych w trakcie misji stabilizacyjnej w Mali, a także w trakcie ćwiczeń wojskowych na terenie kraju.
Wozy tego typu traﬁły także do siedmiu innych państw na całym świecie, z czego pięć jest członkami
Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Czytaj też: Estoński „bezzałogowy bwp” z napędem hybrydowym
THeMiS to bezzałogowy pojazd lądowy zaprojektowany i produkowany przez estońską spółkę Milrem
Robotics. Jego nośność wynosi do 750 kg, co pozwala na zamontowanie wielu różnorodnych modułów
dodatkowych, które przekształcają go w jedną z wielu możliwych wersji specjalistycznych. Napęd
stanowi system hybrydowy złożony z silników diesla i elektrycznych zamontowanych w modułach
bocznych znajdujących się wewnątrz gąsienic. Pojazd może poruszać się z prędkością maksymalną do
35 km/h przez 10 godzin (w tym ok. 90 minut w trybie "cichym"), a jego zasięg jest warunkowany
ukształtowaniem terenu i oddaleniem od operatora sterujący nim drogą radiową.
Czytaj też: Estoński robot bojowy wraca z Afryki
Estonia jest państwem wiodącym w programach Lądowych Systemów Bezzałogowych, realizowanych
przez Unię Europejską w ramach Stałej Współpracy Strukturalnej PESCO. W sierpniu ub.r. Estońskie
Centrum Inwestycji Obronnych podpisało porozumienie z reprezentantami Belgii, Finlandii, Francji,
Niemiec, Łotwy i Hiszpanii w sprawie rozwoju Modułowego Bezzałogowego Systemu Naziemnego
(iMUGS — integrated Modular Unmanned Ground System). W czerwcu br. międzynarodowe
konsorcjum pod przewodnictwem Milrem Robotics podpisało kontrakt na stworzenie nowego
europejskiego bojowego bezzałogowe pojazdu lądowego o wartości ok. 32,6 mln euro. Pojazd ma
zostać zaprojektowany na podstawie istniejącego THeMISa.

