
  

    M113 BR

Rampa traseira do M113

Fabricação: FMC Corporation - EUA
Peso Máximo: 12 Ton carregado e equipado
Armadura principal: Até 38mm de alumínio especial 
balístico (leve)
Velocidade Máxima: Até 65Km
Tripulação: 2 (+ até 11 combatentes armados e 
equipados)
Anfíbio? SIM

O M-113 é um Veículo Blindado Leve, anfíbio (por flutuação), sobre lagartas, para transporte 
de pessoal, (especialmente grupos de combate) e apoio à infantaria, sendo usado pelo Exército 
Brasileiro e Corpo de Fuzileiros Navais. O Exército possui cerca de 500 unidades em 
operação ativa. Possui como armamento principal defensivo, 1 metralhadora .50 (12,7mm) 
montada à frente de uma mini-torre blindada,.

O M113 tem passado por diversas atualizações e nacionalizações, e algumas atualizações e 
adaptações futuras estão sendo estudadas, como blindagem adicional, instalação de torre 
blindada não tripulada, controlada remotamente, para metralhadora .50 e outros 
armamentos.
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    Guarani

Torre remota REMAX com Metralhadora .50M2

Fabricação: IVECO do Brasil (Itália)
Peso Máximo: 42 Ton
Armadura principal: Aço Balístico até 30mm
Velocidade Máxima: Até 6110Km/h
Visão Noturna? SIM
Visão Térmica? SIM
Torre estabilizada? SIM
Anfíbio? SIM
Proteção QBN? SIM
Tripulação: Até 12 combatentes

A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média Sobre Rodas (VBTP-MSR 6X6) Guarani é 
um blindado leve, modular, que pode receber diversas configurações de emprego, desde 
transporte de tropas, até ambulância blindada, porta-morteiros etc. Atualmente a configuração 
padrão vem com uma torre REMAX – Reparo para Metralhadora Automatizada (desenvolvida no 
Brasil), que comporta uma metralhadora .50M2 ou um canhão automático de 30mm.

O Guarani é anfíbio (rios e cursos d’água) e tem proteção QBN de fábrica. Por ser modular, pode, 
rapidamente ser equipado com blindagem adicional, dependendo da missão a ser cumprida com 
o emprego da viatura. 

* QBN – Proteção contra armas Químicas, Biológicas e Nucleares.
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