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MILOS
Veículo blindado de combate 4x4 multiuso

   Veículo blindado de combate multiuso, fórmulas de 
tração 4x4 - Milos pertence à categoria de veículos blinda-
dos modernos destina-se a realizar uma ampla gama de 
missões no domínio de âmbito das unidades policiais e das 
forças armadas.

O conceito básico do veículo é baseado em corpo blinda-
do  com auto-suporte,conjuntos modernos de tração e 
na  transmissão da força e do sistema de suporte indepen-
dente, que permite o alto grau de mobilidade em todos os 
campos e condições meteorológicas com um peso máximo 
de combate de mais de 14 toneladas.
      O veículo pode ser usado para: missões de patrulha, 
missões de reconhecimento, como veículo de comando, 
transporte e  para apoio
as unidades para  operações especiais, para combate an-
ti-guerrilha e anti-terrorista, combate antitanque, controle 
de fronteira, controle  do território, etc.

As possíveis variantes do veículo são:

• Veículo de comando de um grupo tático conjunto
• Veículo para artilharia, grupos táticos conjuntos

• Para combate anti-tanque
• Veículo de comando de reconhecimento de artilh-

aria em que  sera integrado o goniômetro  artilha-
ria- eletrônico e outros  sistemas optoeletrônicos de 
monitoramento e gestão de fogo

• Ambulância, etc.



Se você tiver outras perguntas, entre em contato conosco pelo e-mail fdsp@eunet.rs
Todas as informações no folheto são apenas para �ns informativos. Con�guração �nal e / ou técnica.
A especi�cação é diferente para cada contrato especial.

1.3.2.

Dimensões

• Comprimento (sem guincho ):  5,45 m
• Altura da base:  2,30 m
• Largura: 2,51 m
• Trilha  das  rodas: 2,05 m

Peso:

• Peso sem carga: 12,8 t
• Peso máximo do veículo: 14 t

Volume:

• Volume do espaço para passageiros:  6,5 m

 Características:

• Velocidade máxima: 110 km / h
• Controle de inclinação: 60%
• Inclinação lateral:  30%
• Obstáculo vertical: 0,5 m
• Dominação  da trincheira  : 0,8 m
• Barreira de água: 0,9 m
• Raio/radius  de giro: 8 m


