
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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Um barco com 
uma missão

12 PASSAGEIROS
45 NÓS VELOCIDADE MÁXIMA
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RIB 9.5 Anti-Piracy



O barco RIB 9.5 Anti-Piracy foi projetado especificamente para missões 
de longa duração e missões de alta velocidade, além de serem equipados 
para embarque, busca e apreensão de embarcações (VBSS)/”Capturas” 
armadas, vitais para operações eficazes contra a pirataria. Existem muitas 
opções disponíveis incluindo a montagem de sistemas cobertos de armas 
coletivas, escadas de embarque tático, gravações em câmeras FLIR e 
sistemas de comunicação sem fio de fone de ouvido.
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Dimensões Básicas

COMPRIMENTO TOTAL: 31’ 1’’ (9.50 m)

COMPRIMENTO DO INTERIOR: 27’ 2’’ (8.30 m)

LARGURA TOTAL: 10’ 1’’ (3.10 m)

LARGURA DO INTERIOR: 6’ 5’’ (2.0 m)

PESO (EXCLUINDO OS MOTORES): 1,450 kg (3,197 lbs.)

MOTORES STANDARD: Yamaha Outboard 2x250 HP
VELOCIDADE MÁXIMA (MOTORES 
STANDARD): 45 nós

POTÊNCIA MÁXIMA PERMITIDA: 2x350 HP

CARGA ÚTIL MÁXIMA: 2,950 kg (6,504 lbs.)

CAPACIDADE MÁXIMA DE ASSENTOS: 12 passageiros

COMPARTIMENTOS HERMÉTICOS: 7
MATERIAL DO TUBO DE 
FLUTUABILIDADE: Hypalon-neoprene 1670 DTEX

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

CATEGORIA DE PROJETO: BR
IB
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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


