
Ambulance Craft - LAM

The Ambulance Craft - LAM, built at 

Val-de-Cães Naval Base, located in 

Belém, is a versatile boat, suitable 

for fast removal of wounded on 

riverine environment. Made of naval 

aluminium alloy, LAM transports up 

to two patients and a crew of four 

men at 30 knots maxi- mum speed. 

LAM is equipped with facilities such 

as: removable hammock, oxygen 

cilinders, portable stretcher for 

adult and children, 250 litres water 

tank and reversible seats. It can 

be also equipped  with different 

medical equipments according to 

client needs. LAM’s outstanding 

performance and easy maintenance 

make it ideal to be employed by 

health institutions, firefighting 

brigades, civilian defence corps and 

private companies.

A Lancha de Apoio Médico-LAM, 

fabricada pela Base Naval de Val-

de-Cães, em Belém do Pará, é uma 

em- barcação versátil, projetada 

para remoções de pacientes em 

rios e lagoas. Construída em 

alumínio  naval, a LAM permite o 

transporte de até dois pacientes 

e quatro tripulantes à velocidade 

máxima  de 30 nós. A LAM 

possui diversas facilidades: maca 

removível com trava, sistema fixo 

e móvel para dois cilindros de 

oxigênio, padiola para adultos e 

crianças, tanque com capacidade 

de 250 litros d’água e poltronas 

reversíveis, podendo ainda ser 

equipada com variada gama 

de material médico-hospitalar, 

conforme requisição do cliente. 

A qualidade da Lancha de 

Apoio Médico - LAM, seu ótimo 

desempenho e facilidade de 

manutenção a tornam ideal para 

emprego por Instituições  de 

saúde, Corpos de Bombeiros, 

defesa civil e empresas privadas.

Lancha de Apoio Médico - LAM

ISO 9001:2008



A qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela Emgepron 

é garantida pela Marinha do Brasil.

The quality of Emgepron’s products and services
is ensured by Brazilian Navy.

Características Técnicas - Technical Characteristics

Comprimento total / Length overall - 7,80 m

Boca moldada / Molded beam - 2,80 m

Pontal moldado / Molded depth  - 1,20 m

Calado máximo / Maximum draft  - 0,60 m

Fabricada em alumínio naval ASTM 5052 / Made of ASTM 5052 naval aluminium alloy

Tanque com capacidade para 400 litros de diesel / 400 litres Diesel tank capacity

Velocidade máxima de 30 nós / 30 Knots maximum speed

Raio de ação de 370 milhas náuticas / Range up to 370 nautical Miles

Deslocamento de 2,1 t / 2,1 tons displacement

Equipamentos – Equipments

Motor Diesel Volvo Penta 230 HP KAD 43P-DP / 230 HP KAD 43P-DP Volvo Penta Diesel Engine 

Rádio VHF-FM 52 canais / 52 Channels VHF-FM radio

GPS Garmin 128 com 12 canais / 12 Channels Garmin 128 GPS

Ecobatímetro Matrix 10 / Matrix 10 Echo-Sounder

Bomba de esgoto 2.000 GPH / 2,000 GPH Bilge Pump

Duas baterias de 12V - 150Ah / Two 12V-150Ah batteries
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