
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
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Patrulhar os
ríos da África

7 PASSAGEIROS
38 NÓS VELOCIDADE MÁXIMA
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RIB 8.0 Military Riverine



A série Military Riverine foi projetada para o ambiente difícil de entorno de 
rios pouco profundos. Completamente camuflados em várias combinações 
de cores e construídos de alumínio marinho de alta resistência, com um 
colar de espuma, contando com uma escada de abertura de proa articulada 
e de acionamento tanto manual quanto automatizado que permite um 
desembarque fácil de soldados nas margens.
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Dimensões Básicas

COMPRIMENTO TOTAL: 25’ 5’’ (7.8 m)

COMPRIMENTO DO INTERIOR: 22’ 6’’ (6.9 m)

LARGURA TOTAL: 8’ 2’’ (2.5 m)

LARGURA DO INTERIOR: 4’ 9’’ (1.5 m)

PESO (EXCLUINDO OS MOTORES): 1,060 kg (2,336 lbs.)

MOTORES STANDARD: Yamaha Outboard 2x150 HP
VELOCIDADE MÁXIMA (MOTORES 
STANDARD): 38 nós

POTÊNCIA MÁXIMA PERMITIDA: 500 HP

CARGA ÚTIL MÁXIMA: 2,700 kg (5,920 lbs.)

CAPACIDADE MÁXIMA DE ASSENTOS: 7 passageiros

COMPARTIMENTOS HERMÉTICOS: 5
MATERIAL DO TUBO DE 
FLUTUABILIDADE: Hypalon-neoprene 1670 DTEX

MATERIAIS DO CASCO E DO CONVÉS: Fibra de vidro (GRP)

CATEGORIA DE PROJETO: BR
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Recursos

• A embarcação pode empregar 
até cinco estações de armas 
para servir os tripulantes, 
lançadores de contramedidas e 
tem painéis de proteção de nível 
NIJ III Dynemma® Ballistic de 
total cobertura para a casa do 
leme, áreas de assentos para 
tropas e espaços críticos de 
engenharia.

• Disponível em duas versões, 
com a cabine na parte da frente 
ou no meio da ponte, o barco 
é transportado por avião ou 
helicóptero.
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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


