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  SISTEMA ASTROS 2020

A Sistema ASTROS ( Artillery SaTuration ROcket System ) é um moderno sistema modular de 
Artilharia de mísseis e foguetes, cuja finalidade é efetuar, principalmente, fogos de “saturação de 
área”, e barragem de artilharia, para causar danos, destruir ou dissuadir o avanço de unidades 
inimigas, no campo de batalha, podendo, também, ser utilizado para o ataque a edificações e 
fortificações inimigas. Futuramente o ASTROS poderá efetuar disparo de mísseis antiaéreos de 
curto e médio alcances.

O Sistema é formado por diversos tipos de viaturas blindadas, dentre elas as viaturas lançadoras 
de mísseis e foguetes, viaturas meteorológicas, viaturas radar, viaturas de comando, viaturas 
oficina, dentre outras. Dependendo do tipo de foguete utilizado, o ASTROS 2020 pode fazer 
lançamentos de até 90Km de alcance, e mísseis que podem chegar a até 300Km de alcance.

Viatura Lançadora de Mísseis e Foguetes
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Mísseis para Defesa Antiaérea

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=4PlqGeD7-EQ&t=92s
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=4PlqGeD7-EQ&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=FVbJL2BRKKs
https://www.youtube.com/watch?v=FVbJL2BRKKs
https://www.youtube.com/watch?v=NaINChq8veU&t=437s
https://www.youtube.com/watch?v=NaINChq8veU&t=437s
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  Gepard 1A2

A Viatura Blindada de Combate Antiaérea Gepard 1A2 é um veículo de defesa antiaérea de 
proximidade, destinada a defesa antiaérea de áreas estratégicas, instalações militares e civis. 
Possui 2 canhões automáticos, geminados, de 35mm Oerlikon, de alta cadência de tiro (9 
disparos por segundo), podendo disparar granadas explosivas contra alvos aéreos 9Drones 
militares, helicópteros e aviões) e contra viaturas blindadas em terra, fortificações e tropas 
mecanizadas, a até 5.000m de distância. 

O Gepard é equipado com 2 radares, um de varredura, para a busca de alvos em todas as 
direções, e outro de direção e controle de tiro. O computador balístico efetua os cálculos de 
velocidade, distância, altitude e movimentação dos alvos, corrigindo a movimentação da torre e 
dos canhões.

Fabricação: Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. - 
Alemanha
Peso Máximo: 47,5 Ton
Armadura principal: Aço Balístico 20mm
Velocidade Máxima: Até 65Km
Tripulação: 3
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https://www.youtube.com/watch?v=hyEPree1axc
https://www.youtube.com/watch?v=hyEPree1axc
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