
Smart Own
Passenger Boats Specialists



Com a presença de nossos barcos de passageiros em todos os 
continentes e em mais de 70 países, podemos legitimamente 
nos chamar de líder de mercado no fornecimento de barcos de 
passageiros e embarcações de utilidade pública. A Smart Own 
tem fornecido barcos de passageiros de classe mundial aos 
operadores e empresas de transporte marítimo de todo o mundo 
há mais de uma década. Somos um parceiro de confiança 
na indústria de barcos e somos conhecidos pelo nosso 
profissionalismo, integridade e um nível impecável de 
atendimento ao cliente, que é muito raro na indústria. 

Nossos clientes são clientes recorrentes, com quem 
construímos uma forte ligação e uma relação 
profissional de longo prazo. Nossos barcos são 
construídos de acordo com padrões e normas 
de classe mundial nos Emirados Árabes 
Unidos; eles são seguros, altamente 
confiáveis, funcionais, versáteis e com 
preços competitivos.

Atendendo Clientes em Todo o Mundo 
a Partir de Dubai
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Sobre o Smart Own



Barcos de 
Trabalho



A ambulância 
marítima da Polícia 
de Abu Dhabi

13 PESSOAS
42 NÓS VELOCIDADE MÁXIMA
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Ambulance 36



Uma ambulância com 2 bancos de tratamento e compartimentos de 
tanques de oxigênio. Barcos ágeis e rápidos para resgate e tratamento. A 
ambulância predileta da polícia de Abu Dhabi.
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Dimensões 
Básicas

COMPRIMENTO: 36’

VAU: 9’ 10’’

DRAFT: 1’ 07’’

PESO: 5.500 Kg (aprox.)

CAPACIDADE DE 
COMBUSTÍVEL:

Tanque de combustível de alumínio de 
200 galões americanos

CAPACIDADE DE ÁGUA:
Tanque de combustível de alumínio de 

40 galões americanos

MOTORES PADRÃO: Yamaha Externo GETX 2x250 HP

VELOCIDADE MÁXIMA: 42 nós

LEITOS DE TRATAMENTO: 2 ou 4
CAPACIDADE DE 
PASSAGEIROS: 13 pessoas (7 na cabine + 6 na proa)

NORMAS DE SEGURANÇA:
Normas da Guarda Costeira Americana 

"MIC-XVA"

CAPACIDADE DE ASSENTOS: 12 pessoas (6 na proa)

CARGA MÁXIMA: 2.000 Kg
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Construção

 A O casco e o convés são feitos de um molde em uma peça de GRP, 
fabricado a partir dacombinação de tapete de fibras cortadas, tecido 
de costura bidirecional e núcleolaminado a mão sob temperaturas 
controladas com resina de poliéster isoftálico.

 A O casco e o convés exterior têm um revestimento de gel de acabamento 
espelhado.

 A O casco é endurecido com compensado marinho laminado e selado no 
fundo do casco.

 A No convés a balsa é substituída por compensado de madeira para 
suportar as ferragens do convés.

 A Todos os materiais utilizados na construção são de qualidade marinha 
aprovada.

 A Cor padrão do casco: branco
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Recursos Padrão
• 2 macas de tamanho adulto (versão de 4 

leitos opcional)

• Armários à prova d’água e espaço para 
armazenamento de equipamento médico 
no módulo central

• Sistema de ar-condicionado marinho 
(36.000 BTU)

• Gerador marinho de 11 Kw (Kohler)

• Rádio VHF GARMIN de uma estação

• Garmin GPS 526S com sonda de 
profundidade

• Refrigerador 651 12v

• Banheiro marinho - elétrico

• Sistema de direção hidráulica

• Bomba de esgoto elétrica.

• Luz de navegação

• Luz de âncora

• Ventilador de 12V.

• Coletes salva-vidas ( 12 Nos )

• Extintor de incêndio de 2,5 kg de pó 
químico (2 Nos)

• Limpador de pára-brisas (único)

• Aparador

• Trilho de proa SS

• Lâmina de proa SS

• Cadenoite SS

• Buzina marítima - Dupla

• Luz de busca RC - Única

• Buzina, interruptor de navegação e 
vaporização

• Almofadas na área dianteira de assentos

• Molinete guincho SS com sapatas RC

• Âncora de 10 KG com corrente de 30m e 
corda de 20m

• Corda de amarração (100 pés)

• Tomada de margem

• Bússola No. 135

• Tomadas elétricas de 12V (4 Nos)

• Soquete 220 VDC ( 8 Nos )

• Carregador de bateria

• Pára-choque lateral robusto
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Layout Externo
Versão de 2 Leitos de Tratamento

PERFIL (STBD)

PLANTA DE CONVÉS
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Layout Externo
Versão de 2 Leitos de Tratamento

SEÇÃO DE MEIA-NAU (PS)

SEÇÃO DE MEIA-NAU (STBD)

Ambulance 36
10
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Construa o Ambulance 36 do seu jeito!

Este barco pode ser customizado. Ele pode ser equipado com 
diferentes motores externos e internos. Temos uma longa lista 
de equipamentos para escolher.
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Entre em Contato!

Smart Own FZE
POBOX 38035, Dubai, UAE

Tel: +971 4 4438970 

Fax: +971 4 4438692

Email: info@smartown.ae

https://www.smartown.ae


