
Para mais informações, entre em contato: 
sandcat@plasan.com | www.plasan.com
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Não importa onde seja a missão: 
o SandCat leva você até lá 
 E TRAZ DE VOLTA EM

SEGURANÇA

FAMÍLIA SANDCAT VEÍCULOS BLINDADOS 4X4 - MULTIMISSÃOPD
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A Plasan é um líder em soluções de veículos blindados multimissão, tendo projetado mais de 150 diferentes tipos de veículos usados por forças 
armadas ao redor do mundo nas condições de combate mais hostis. As soluções da Plasan são desenvolvidas por equipes com experiência 
de combate, que realmente usam os produtos que criam.

A Plasan oferece experiência sem paralelos em tecnologia de blindagem “add-on”, Sistemas de Sobrevivência Integrados e componentes 
de blindagem inteligente, incorporados em kits de Blindagem e Cascos Blindados. Além de sistemas avançados para comando, controle e 
gerenciamento de veículos. Nossa capacidade integrada inclui design, desenvolvimento, simulação, teste, produção e integração em uma 
única unidade. Com escritórios espalhados ao redor do mundo, estamos sempre próximos aos nossos clientes.
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INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
Como especialista em proteção e sobrevivência, a Plasan superou 

grandes desafios de integração que vão muito além de blindagem e 
ferramentas de sobrevivência.

O V-BOX na integração de sistemas de veículos convencionais e 
crossover controla todos os sistemas eletrônicos internos, junto com 
os subsistemas e sensores automotivos. Com a capacidade exclusiva 

para combinar operabilidade de sistemas automotivos e sistemas 
de missão, o V-Box oferece níveis sem precedentes de consciência 

situacional, contribuindo para mais segurança e proteção, melhor nível 
de operacionalidade em único veículo, em nível de equipe de combate e 

de frotas inteiras.

PROTEÇÃO
A Plasan é uma fornecedora líder de soluções de veículos 
blindados multimissão. Nossa capacidade integrada inclui 

design, desenvolvimento, simulação, teste, produção e 
integração em uma única unidade. A família SandCat 

mantém a tradição de excelência em veículos blindados  
da Plasan.

ILS 
A Plasan oferece uma gama completa de serviços de 

suporte para o SandCat. Além do pacote de ILS padrão 
fornecido pela empresa, é possível definir programas 
personalizados conforme as necessidades do cliente 

com base na experiência abrangente da Plasan:

• Treinamento • Documentação técnica • Peças de 
reposição • Serviço e manutenção

DOMINE SUA MISSÃO
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30 ANOS DE EXPERIÊNCIA, 
UMA DÉCADA DE EXCELÊNCIA
A família SandCat de veículos blindados 4X4 foi projetada para enfrentar 
uma ampla gama de desafios e missões, incluindo: aplicação da lei, 
SWAT e forças especiais, pacificação, segurança interna, patrulha de 
fronteiras e conflitos armados. Os SandCats também são usados como 
centro de comando e controle/comunicação; para transportar tropas, 
armamentos e pessoas VIPs em zonas de conflito.

A tecnologia exclusiva “Kitted Hull”, projetada para atender ao nível de 
proteção STANAG 3, destaca o SandCat entre os demais. Os materiais 
compostos leves e os designs exclusivos de cabine garantem maior 
proteção sem aumentar o peso do veículo ou reduzir seu desempenho.

O SandCat tem potência de sobra. O novo motor turbodiesel de 6,7 L 
com potência e eficiência energética foi integrado a um chassi comercial 
aprimorado para oferecer velocidade, manobrabilidade e um raio de 
curva reduzido. O SandCat vai se manter em movimento em terrenos 
rochosos, inclinados, arenosos, sobre o gelo, em selvas e pântanos, 
assim como nas ruas urbanas mais densas, repletas de manifestantes, 
terroristas e obstáculos.

Após uma década de desempenho comprovado em missões, o SandCat 
oferece a proteção, conforto, capacidade de carga útil, confiabilidade e 
baixos custos operacionais que sua força precisa.

Carregador de tropas para até 11 
ocupantes ou carga útil protegida. Maior 
volume de proteção. Ideal para equipes 

de SWAT.

Para até 8 ocupantes ou carga útil 
protegida. Maior carga útil protegida 

disponível. Ideal para equipes menores, 
em missões táticas.

Para até 5 ocupantes mais carga útil 
traseira “aberta” não protegida. Maior carga 

útil disponível. Ideal para patrulhas ou 
portador de sistemas/armamentos.

STORMER TRANSPORT UTILITY

Variantes do SandCat
O SandCat está disponível em três versões. 
Todas são projetadas para otimizar a 
funcionalidade operacional

Testado em campo 
em mais de 15 país, 
em 5 continentes
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VEÍCULO DE RECONHECIMENTO

O SandCat realiza as missões mais difíceis e perigosas com rapidez e eficiência. Seja levar tropas até o meio de uma missão ou
de um confronto perseguir um suspeito de portar IEDs, ameaças de franco-atiradores e RPGs ou em missões de  
ISR - você pode confiar no SandCat para dominar a missão.

Ele pode ser configurado com equipamentos de vigilância avançados, incluindo sistemas de observação montados em mastro, 
sistemas de sensores de 360°, uma torre de artilharia e seteiras protegidas contra insurgentes e franco-atiradores. Já a versão 
Utility pode ser usada para carregar um lança-mísseis em missões táticas.

Para operações secretas, o casco composto do SandCat oferece baixa assinatura térmica, enquanto sua velocidade e 
manobrabilidade permitem que você mobilize e colete as forças rapidamente. O SandCat também pode ser usado como um 
centro de comando ou vigilância frontal.

PROJETADO PARA AS MISSÕES 
MAIS DESAFIADORAS

SOLUÇÃO 
ESCALÁVEL

CAPACIDADES 
MULTIMISSÃO
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ALTO 
DESEMPENHO

PRONTO 
PARA 
MISSÕES

SEGURANÇA DE FRONTEIRAS

PROTEGENDO FRONTEIRAS, 
PRESERVANDO AS PATRULHAS  
As fronteiras estão se tornando lugares cada vez mais perigosos. O tráfego de seres humanos, contrabando, imigração ilegal e terrorismo 
podem ser tão letais como as forças militares, e muito mais difíceis de controlar. A proteção avançada da tecnologia “Kitted Hull” do 
SandCat, seu motor potente e sua manobrabilidade aprimorada fazem dele uma força formidável para proteger as fronteiras e áreas 
prioritárias, como usinas e instalações de defesa.

Equipado com sistemas de vigilância avançados, comunicação por satélite e sem fio, além de uma baixa assinatura, o SandCat pode 
permanecer oculto enquanto monitora atividades ilegais. Ele detecta, persegue e imobiliza os infratores rapidamente, não importa o 
quão hostil seja o terreno. Os veículos podem ser equipados com equipamentos e sistemas especializados especialmente projetados 
conforme o clima, terreno e ameaças.
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RESPOSTA EM ALTA VELOCIDADE    
COM MAIOR SEGURANÇA

MAIOR 
SEGURANÇA

MISSÕES DE SEGURANÇA

Quando suas forças precisam entrar ou sair de uma situação rapidamente, o SandCat é a solução. Com capacidade para carregar 
até 10 soldados e seus equipamentos, o potente motor a diesel de 6,7 L do SandCat, sua elevada altura do solo e o pequeno raio 
de giro possibilitam que suas equipes de proteção completem sua missão e voltem em segurança até a base. Uma opção de 
alto-falante e holofotes pode ser integrada no veículo para situações de conflito. O SandCat também pode ser utilizado como 
uma ambulância blindada para operações militares próximas ou como transportador blindado de prisioneiros.
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A SOLUÇÃO CERTA    
PARA FORÇAS ESPECIAIS

RESULTADOS 
OTIMIZADOS

PRONTO 
PARA 
MISSÕES

MISSÕES DE FORÇAS ESPECIAIS

As forças especiais modernas precisam lidar com uma gama cada vez maior de missões, incluindo:

incursões em áreas urbanas ou remotas, situações envolvendo reféns, criminosos e gangues armados com armas mortais, 
atividades de SWAT, estabelecimento de pontos de inspeção, entre outros. A chave para o sucesso é a prontidão, velocidade, 
proteção e manobrabilidade autocontida aonde quer que a missão leve você.

O SandCat transporta até 10 soldados com equipamento completo em sua proteção STANAG 3. As janelas laterais e a torre 
superior adicionam maior visibilidade, poder defensivo e flexibilidade. Os veículos também podem ser utilizados como centro de 
comando e ambulância. O SandCat oferece diversos pacotes comprovados em missão para vigilância, inteligência, e comunicação 
por satélite e sem fio, garantindo a identificação e aquisição de alvos.
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SANDCAT, A SOLUÇÃO PARA AS MISSÕES 
COM PERFIL EM CONSTANTE MUDANÇA

COMPROVADO 
EM COMBATE

VEÍCULO TÁTICO

Quando a patrulha exigir tática, acione o SandCat. Em um mundo onde patrulhas de segurança e fronteiras podem se transformar 
rapidamente em missões táticas, o SandCat oferece uma solução de plataforma única com a flexibilidade necessária para lidar com 
praticamente todas as situações. Apesar de seu tamanho relativamente compacto, o SandCat oferece a velocidade e o desempenho 
de um 4X4 para todos os terrenos, com um motor potente e grande elevação do solo. Além disso, é possível integrar uma versão 
de cabine dupla com sistemas de armamentos, incluindo um lança-mísseis ATGM ou sistemas de armas de controle remoto RCW.

O SandCat também pode ser usado para lançar veículos aéreos não tripulados (UAVs). É possível adicionar uma torre ao teto, assim 
como equipamentos de vigilância ou cargas úteis especiais. O Casco com Revestimento composto da Plasan possibilita a rápida 
substituição dos componentes sem exigir solda ou grandes oficinas, garantindo disponibilidade do veículo e maior vida útil.
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PROTEÇÃO BALÍSTICA POR 
FORA, LUXO POR DENTRO  

INTEGRAÇÃO 
DE SISTEMAS 
AVANÇADOS

VIPS E COMBOIOS

Está se tornando cada vez mais difícil proteger pessoas VIPs ou oficiais de alta patente em zonas de 
conflito. À medida que terroristas, guerrilheiros, grupos de oposição, entre outros, lançam mão de 
armamentos cada vez mais poderosos, IEDs e foguetes, você precisa de uma solução mais resistente 
do que um simples veículo de passageiros levemente blindado.

Além do poder de resistência da blindagem composta da Plasan, o motor potente e a manobrabilidade 
do SandCat permitem que você saia de situações difícies mais rápido do que nunca. Seja derrubando 
obstáculos, fazendo curvas em áreas estreitas ou acelerando à máxima velocidade, o SandCat coloca 
o seu protegido em segurança.

O SandCat assemelha-se a um SUV e pode ser equipado com um interior de comando tático luxuoso, 
com diversos monitores para comunicação e informação. Agora, suas pessoas VIPs podem ter o 
conforto que desejam e a proteção balística que precisam com o SandCat.
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SOLUÇÕES DE 
SOBREVIVÊNCIA

DESIGN 
ECONÔMICO

MISSÕES DE PACIFICAÇÃO

Com a crescente ameaça de IEDs, RPGs e outras formas de munição, o SandCat oferece 
a solução ideal para o deslocamento de tropas com conforto e segurança. Além de sua 
solução de blindagem Stanag 3 usada em mais de 30.000 veículos, o SandCat oferece 360° 
de cobertura de fogo com até 9 seteiras. Seu potente motor a diesel de 6,7 L economiza 
energia e oferece a potência necessária para sair rapidamente de situações perigosas em 
praticamente todos os terrenos. O SandCat é ideal para ser usado em terrenos árduos ou 
em áreas construídas densamente povoadas, como centros urbanos ou mercados.

Em missões de pacificação, o SandCat protege as tropas e possibilita que elas saiam 
rapidamente de situações perigosas. Ele oferece o nível mais alto de proteção entre todos 
os 4X4 comparáveis, além das vantagens de fácil dirigibilidade e escolha do interior para 
tornar as longas patrulhas mais confortáveis.

TRANSPORTADOR DE 
TROPAS
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Fording - 600mm 

DESEMPENHO PODEROSO

PROTEÇÃO 
ATé STANAG 
NÍVEL 3

Altura de degrau - 
600 mm

Aclive de 60% Largura da trincheira - 
600 mm

Inclinação lateral de 25°Capacidade para vadear - 
600 mm

O SandCat vem em 3 modelos básicos, que podem ser adaptados conforme as necessidades específicas de qualquer força de 
segurança, força policial ou força armada. Mais de 500 SandCats estão em uso em todos os tipos de missão, em todos os tipos de 
terreno, incluindo cidades (centros urbanos).

O SandCat tem o poder de dominar qualquer missão. O novo motor turbodiesel de 6,7 L apresenta potência e eficiência energética, 
enquanto o chassi comercial aprimorado oferece velocidade, manobrabilidade e um raio de curva reduzido. O SandCat vai se manter 
em movimento em terrenos rochosos, inclinados, arenosos, sobre o gelo, em selvas e pântanos, assim como nas ruas urbanas mais 
densas, repletas de manifestantes, terroristas e obstáculos.

O SandCat pode atravessar riachos com até 700 mm de profundidade. Ele não vai ser impedido pela maioria dos obstáculos 
humanos ou obstáculos naturais, porque foi projetado e otimizado para concluir a missão.



SandCat | 23 22 | SandCat

Ângulo de entrada 
ou ataque 35 °

Ângulo de saída ou 
fuga 34 °

Subida de desnível 
vertical 457 mm (18’’)

Motor

Tipo de motor e 
cilindros Ford 6.7L V8 OHV Power-Stroke® Turbo-Diesel

Rendimento do motor 300 hp a 2.800 RPM

Torque do motor 660 pés - lb a 1.600 RPM

Relação potência/peso 
em HP/t > 37,5 hp/tonelada

Capacidade do tanque 
de combustível

120 litros (tanque duplo); Distância percorrida 
estimada de 500 a 550 km

Rodas e pneus 285/70 R 19.5 (incluindo o estepe) Aro Super-single 
para rodas traseiras

Sistema elétrico 140 A - 12 V

Limite de emissões Conformidade com Euro 2,3 ou EPA (para 
combustível com alto teor de enxofre)

Transmissão secundária e suspensão

Tração nas rodas 4X4 part-time; caixa de transferência eletrônica de 
tempo real; automático/roda-livre manual

Caixa de transferência 2 velocidades operadas eletronicamente

Bloqueios do 
diferencial Traseiro – diferencial autoblocante

Freios Freio a disco ventilado nas quatro rodas, ABS

Direção A energia hidráulica auxilia na direção da esfera 
recirculante

Suspensão Frente - Suspensão aprimorada Traseira – Suspensão 
de lâminas aprimorada

Transmissão

Caixa do câmbio Transmissão automática com seis velocidades 
TorqShift® com SelectShift™

Chassi

Chassi – Ford F-550 comercial

Transporte aéreo

Avião C-130 ou superior

Itens opcionais adicionais
Compartimento da tripulação

• Bacquets
• Sistema GPS, incluindo antena externa
• Porta-fuzil

• Barras antidistúrbio em todas as janelas (portas e parede lateral)
• Telas antidistúrbio no para-brisa

Outro Eletricidade

• Engate tow para Trailer
• Superfície antiderrapante no teto
• 3 degraus (para permitir a subida ao teto do veículo)
• Barras externas de apoio “Monkey Bars”
• Torre giratória (somente como opcional com custo adicional)

• Guincho elétrico
• Câmera externa traseira, incluindo um rádio-CD
• Câmera externa traseira, incluindo um rádio-CD/GPS touch-screen
• Barra de luzes no teto externo
• Luzes auxiliares externas
• Alto-falante e sirene
• Intercomunicador

Automotivo Blindagem

• Pressurizado – diferencial dianteiro
• Pneus a prova de furo (4/5 rodas)

Melhorias opcionais na blindagem (antiminas/360°) estão disponíveis 
mediante a solicitação do cliente, e sujeitas às instruções do fabricante 
da estrutura.

Especificação técnica
Dimensões*
Comprimento 5.000/5.500 mm (197/216,5’’)
Altura 2.350 mm (98,4’’)
Largura 2.160 mm (85,0’’)
Base da roda 2.946/3.429 mm (116/135’’)
Esteira 1.860 mm (73,2’’)
Altura máxima do solo 260 mm (10,2’’)
Assentos (todos com 
cinto de segurança) Configuração com até 10 assentos (2 + 2 + 6)

* sujeito à configuração final

Volume do interior

Compartimento da 
tripulação (Blindado) 7.7 m3

Peso (incluindo kit de blindagem)

Peso em ordem de 
marcha

6.000 a 6.700 kg (sujeito ao nível de proteção, 
opção instalada e tripulação)

Carga útil Até 1.300 a 2.000 kg (sujeito ao nível de proteção, 
opções instaladas e tripulação)

Peso Bruto Veicular 
(GVW) 8.845 kg

Proteção

Compartimento da 
tripulação STANAG 4569 Nível II+

Piso STANAG 4569 Nível 1 (DM 51)

Compartimento do 
motor

Radiadores opcionais, aerofólios dianteiros e 
componentes críticos do motor (ABS, baterias, ECM)

Desempenho

Velocidade máxima Limitado eletronicamente a 120 km/h (75 mph)

Aclive 60%

Inclinação lateral 
(estático) 39°

Diâmetro do círculo 
de curva (Dobrar 
a esquina por 
completo)

12/13,5 m (39/44,3 pés)

Diâmetro do círculo 
de curva (Parede a 
parede)

12,3/13,8 m (40/45,3 pés)

(*) As especificações e ilustrações estão de acordo coma data de publicação, e estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nem todas as opções podem ser especificadas 
em conjunto. Nem todas as opções podem ser especificadas em conjunto.

Com base na vasta experiência da Plasan em veículos blindados e design de 
sobrevivência, a família SandCat possui anos de experiência comprovada em campo.

Desde os primeiros protótipos desenvolvidos em 2005 até a utilização atual por 
múltiplas forças ao redor do mundo, junto com inúmeros testes balísticos, milhares 
de quilômetros nas estradas e testes de confiabilidade, o SandCat é uma máquina 
de batalha robusta e confiável, comprovada onde realmente importa - em ação!.

ESPECIFICAÇÕES


