TECNOLOGIA QUE SALVA VIDAS.

Nossa missão:

Proporcionar paz e
tranquilidade para
os nossos clientes.

A Empresa
Com mais de 5.000 carros blindados e entregues para mais de 30 países
nos últimos 20 anos, a Combat Armor Defense tem produzido carros para
diversos tipos de clientes em todo o mundo, com preços competitivos e
entregas pontuais. Cada um desses veículos foram equipados com a mais
nova tecnologia disponível no mercado superando os mais altos padrões
de qualidade.
Nossos clientes estão localizados ao redor do mundo incluindo mais de
30 chefes de estado, dezenas de celebridades e centenas de executivos
em mais de 800 companhias. Nossa meta é prover aos nossos clientes
uma maior paz, segurança e tranquilidade, fornecendo à eles os veículos
blindados mais seguros do mercado.
A Combat Armor Defense é especializada em blindagem de veículos
militares, de luxo e utilitários. Utilizamos a melhor tecnologia de materiais
e instalação e nossa blindagem atende todo tipo de público tal como
empresários, políticos, diplomatas , celebridades e todo cliente que precisa
de proteção pessoal. Fornecemos acabamentos impecáveis, blindagem
transparente sem distorção e proteção balística 360°.

Nossa visão é clara: “Produzir os veículos mais protegidos do mundo”.

Matriz - Indaiatuba / SP

Nossa Tecnologia
AÇO
Desenvolvido com a última tecnologia em
materiais metálicos, o aço importado pela
Combat Armor Defense possui uma liga especial
de carbono, manganês, silício, molibdênio dentre
outros, superou os padrões internacionais de
qualidade e resistência balística.
Com apenas 4.8mm de espessura, o aço da
Combat Armor Defense é capaz de oferecer
segurança balística nível III/B6 (NIJ/Europeu) contra
fuzil, mantendo perfeito equilíbrio entre dureza e
tenacidade, além de uma expressiva redução no peso total do seu veículo.

SPRAY ARMORING
Com
a
intenção
de
revolucionar o mercado
global de blindagem, o
Centro de Desenvolvimento
Tecnológico da Combat
Armor Defense nos Estados
Unidos em parceria com
empresas
Americanas
vem desenvolvendo um
polímero de alta resistência
molecular que em breve estará disponível para testes no Exército Brasileiro,
atendendo as normas nacionais e internacionais. Suas principais características
serão a diminuição do tempo de execução dos trabalhos de blindagem,
facilidade de aplicação e diminuição de peso total do veículo, mudando
significativamente os conceitos de blindagem aplicados atualmente.

OVERLAP
Desenvolvido e patenteado pela
Combat Armor Defense, o Overlap
oferece
uma
proteção
balística
para cada veículo eliminando áreas
vulneráveis. Os Overlaps são feitos
de aço balístico fixados na estrutura
das portas, parabrisa e vigia, e então
revestido com couro mantendo a cor
interna e estilo originais do carro. Essa
proteção evita que projéteis de armas
de fogo passem através de frestas da
blindagem.
Há três modelos de Overlap, sendo
o primeiro ao redor das aberturas de
portas, o segundo instalado nas portas
e um último instalado diretamente nos
vidros, chamados de Steelglass.

RUN FLAT
Essa tecnologia patenteada é certificada pelas mais
respeitadas organizações do mundo e tem como
diferenciais dois elementos-chave: elastômero de
alta qualidade e sistema de travamento em micro
fusão de aço inox. O sistema foi criado para melhorar
o desempenho tático de veículos blindados (policiais
e militares) em situações de alto risco, aumentando
a capacidade operacional, mesmo depois de ter
um ou mais pneus danificados por disparos de armas de fogo ou outras
avarias.

Proteção 360°
As portas dianteiras
possuem vidros blindados
operantes e overlap de
proteção
O teto é completamente
blindado para o
nível contratado

Todas as colunas e pilares
são blindados para uma
completa proteção

Tanque de combustível
blindado com material
anti-explosão

As portas e laterais são
completamente blindadas
Caixas de rodas
blindadas

Capô e para-lamas também
podem ser blindados

Todas as portas são
protegidas com
Overlap
Para completar a proteção
360°, o painel também
pode ser blindado

Radiador e áreas vitais
como bateria também pode
receber blindagem.

Led Strobos
Um grande auxilio para
escapar de situações
arriscadas

Equipamento de
comunicação em
2 vias e sirene
O assoalho dos veículos
são blindados com material
anti-explosão

Todas as rodas são
protegidas com
Run Flat

Objetivos
SEGURANÇA

Segurança é uma escolha importante.
Quando o cliente pensa em um veiculo
blindado, escolher a companhia certa é
a chave. A Combat Armor Defense, uma
empresa líder na segurança contra fuzil, é a
sua escolha.

PROTEÇÃO

A Combat Armor Defense provê a melhor
tecnologia e qualidade. Somos especialistas
em proteção e transformamos veículos
originais em veículos blindados 360°.

QUALIDADE

A Combat Armor Defense blindará o seu
veículo com a mais alta tecnologia existente.
Cada veículo é blindado com precisão e
garante ao cliente que seu patrimônio não
desvalorize no futuro.

PAZ E TRANQUILIDADE

Somente uma empresa com experiência
global sabe que o cliente merece o melhor.
Por conta disso, a Combat Armor Defense
fornece certificado de blindagem que atinge
os padrões internacionais de qualidade.

TECNOLOGIA

Sempre que você dirigir um veículo blindado
pela Combat Armor Defense, tenha certeza
de que você tem o melhor. Cada blindagem
é desenvolvida com equipamentos e
softwares de última geração utilizados pela
nossa equipe de engenharia.

Projetos Especiais

PREDATOR
Nascido para combater o crime!

COMBAT PATROL
Projeto especial para auxiliar o trabalho
das forças policiais

MIKE
Para qualquer terreno

Balística
Euro Norm
Standard

European B4
NIJ IIIa

NIJ (National Institute of Justice - USA)

Munition
Type

Velocity Grain

9mm FMJ

1120 ft/s

124

.357 Mag SP

1450 ft/s

240

.38 Super Auto
1280 ft/s
FMJ

130

1475 ft/s

240

44 Mag SWC

12 Gauge Slug 1575 ft/s

7/8 oz

7.62 x 51
NATO

2700 ft/s

147

5.56 (.223)
FMJ

2920 ft/s

55

7.62 x 39
FMJ

2550 ft/s

123

5.56 (.223)
AP

2920 ft/s

55

European B7
NIJ IV

7.62 x 51
NATO AP

2700 ft/s

147

(Note: not available in
all vehicle types)

30.06 AP

2410 ft/s

220

7.62 x 39
AP

2550 ft/s

123

European B6
NIJ III

Abbreviations:
FMJ = Full Metal Jacket
SP = Soft (lead) Point
AP = Armor-Piercing (FMJ with Special Core)

Weapon

SWC = Semi-Wad Cutter, Gas Checked
NATO = FMJ with Lead Core
ft/s = Feet/Second

Nos dias em que vivemos existe falta de segurança em
todo o mundo e as pessoas estão vivendo com medo
e preocupados com o dia de amanhã. O que será dos
nossos filhos ? é a pergunta que mais ouço. Em pouco
tempo o progresso e a informação rápida chegou a
cada um de nós através da televisão e Internet, nossa
vida ficou mais fácil e moderna, mas o problema é que
muitas outras coisas vieram com este desenvolvimento:
a falta de tranquilidade e a paz em nossas vidas.
A busca e a conquista do dinheiro, poder e sucesso nos
tira esta paz que sempre buscamos.
Gostaria de compartilhar 12 passos para o sucesso que aprendi ao longo da minha carreira:
1. Seja ético. A vitória que vale a pena é a que aumenta a dignidade e reafirma valores profundos.
2. Estude sempre e muito. A glória pertence àqueles que tem um trabalho especial para oferecer.
3. Seja grato a quem participa de suas conquistas. O verdadeiro campeão sabe que as vitórias são
alimentadas pelo trabalho em equipe. Agradecer é a melhor maneira de deixar os outros motivados.
4. Eleve suas expectativas. Pessoas com sonhos grandes obtêm energia para crescer.
Os vencedores pensam em como realizar seu objetivo.
5. Tenha metas claras. A história da humanidade é cheia de vidas desperdiçadas: amores que não geram
relações enriquecedoras, talentos que não levam carreiras ao sucesso, etc. Ter objetivos evita desperdícios
de tempo, energia e dinheiro.
6. Cuide bem do seu corpo. Alimentação, sono e exercício são fundamentais para uma vida saudável. Seu
corpo é seu templo.
7. Qualifique os relacionamentos profissionais. Os amigos são a melhor referência em crises e a melhor fonte
de oportunidades na expansão. Ter bons contatos é essencial em momentos decisivos.
8. Tenha um orientador. Viver sem é decidir na neblina, sabendo que o resultado só será conhecido quando
pouco resta a fazer. Procure alguém de confiança, de preferência mais experiente e mais bem sucedido,
para lhe orientar nas decisões, caso precise.
9. Jogue fora o vício da preocupação. Viver tenso e estressado está virando moda. Parece que ser
competente e estar de bem com a vida são coisas incompatíveis. Bobagem... defina suas metas, conquisteas e deixe as “neuras” para quem gosta delas.
10. Tenha amigos vencedores. Aproxime-se de pessoas com alegria de viver, celebre as vitórias e compartilhe
o sucesso, mesmo as pequenas conquistas, com pessoas queridas. Grite, chore, encha-se de energia para
os desafios seguintes.
11. Arrisque-se! A vida não é para covardes. Quem fica a noite em casa sozinho, só terá que decidir que
pizza pedir. E o único risco será o de engordar.
12. Tenha uma vida espiritual. Conversar com Deus é o máximo, especialmente para agradecer. Ore antes
de dormir. Faz bem ao sono e a alma. Oração e meditação são fontes de inspiração.
A Combat Armor Defense do Brasil tem como objetivo proteger as famílias que estão em perigo com
relação a assalto, sequestro e assassinatos que ocorrem frequentemente quando as pessoas estão em
trânsito de casa para o trabalho ou outra rota. Por isso fazemos carros blindados para proteger você e sua
família, onde você estiver no mundo, proporcionando paz e tranquilidade para sua vida.
Proteger vidas é nosso objetivo.
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veículos blindados ao redor do mundo.
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