Phng tin phá mìn vt vt cn hot ng da trên nguyên tc rt n gin. Mt qu n tên la c phóng i kéo theo on dây
cha thuc n, khi ha tin ht nhiên liu ri xung t cng là lúc thuc n c kích hot. Sc ép t v n s phá hy các qu
mìn c gài xung quanh.
Bên cnh chc nng chính là m ng, phng tin tác chin c bit này khi cn thit còn có th s dng nh mt v khí tn
công, phá hy các cm c im bi sc công phá ca dây thuc n mà nó kéo theo là khá mnh.

Xe phá mìn - vượt vật cản UR-77 Meteorite của Nga đang phóng đạn kéo theo dây thuốc nổ.

Mt s chng loi xe phá mìn, vt vt cn ni ting có th k ra ây bao gm UR-77 Meteorite ca Nga t trên khung
gm pháo t hành 2S1 Gvodzika hay M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) ca M s dng khung xe
tng chin u ch lc M1 Abrams.
i vi Quân i nhân dân Vit Nam, vic nghiên cu ch to các v khí nhm dn dp bãi mìn, vt cn hay s dng
trong vai trò phá hàng rào, to ca m cho b binh tn công ã c u t quan tâm nghiên cu trong thi gian
qua.
Mt trong s ó là phng tin v khí phá vt cn m ca cho b binh FMV-B1, ây là sn phm do Vin Tên la t
nghiên cu và sn xut hoàn toàn t qu tên la, ng c kéo các chui n cho ti b phóng.
Tuy nhiên ây ch là v khí dng mang vác có tác dng chính là phá hàng rào, yêu cu c t ra cn phi ch to
c mt phng tin c gii có sc c ng cao, mang theo c lng n ln và tm sát thng xa hn nhiu.

Nguyên mẫu xe phá mìn - vượt vật cản do Việt Nam chế tạo dựa trên khung gầm thiết giáp chở quân M113.

Nhm áp ng yêu cu t thc tin chin trng, Quân i nhân dân Vit Nam trong quá kh ã trin khai mt chng
trình nghiên cu ch to xe phá mìn, vt vt cn t trên khung gm xe thit giáp ch quân bánh xích M113 chin
li phm.
Có th nhn thy cu hình trên, chic M113 APC truyn thng ã c lp t mt cm giá phóng vi n tên la và dây
thuc n có kích thc khá ln phía trên nóc xe, cu hình này tng t cách mà ngi M và Nga ã thc hin vi phng
tin ca h.
áng tic là tài trên mi ch xut hin dng nguyên mu th nghim, hình nh v nó cng ch c ng ti khá hn ch,
không có thông tin cng nh thông s k chin thut c th. Mc dù vy không loi tr kh nng phng tin này s c ch
to nhiu hn ti mt thi im thích hp.
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