
Defense Systems

ARMA LEVE ANTI-CARRO
MEDIUM RANGE ANTI-ARMOUR WEAPON

ALACALAC



Defense Systems

ALAC  
Arma Leve Anti-Carro 
Medium Range Anti Armour Weapon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arma de uso único, descartável. 

Single shot, disposable weapon. 
 

Projetada para o combate anti-carro, com alcance máximo de utilização de 300m. Ideal contra tanques e veículos 
blindados. 

Projected to direct anti-car combat, with maximum range of 300m. Ideal against tanks and armored vehicles. 
 

Foi desenvolvida para ser disparada do ombro do atirador, podendo ser adaptada para uso em carros leves. 

Developed to be used on shooter shoulder with possibility to be installed on light cars. 
 

Compõe-se de um tubo lançador em fibra de vidro, pré-carregado com munição HEAT(AEAC), mecanismos de 
disparo e de pontaria e acessórios. 

Components: fiber glass launcher pipe, pre-loaded with HEAT, ammunition, firing mechanisms, sight and firing 
accessories. 

 

A alça e massa demira são protegidas por protetores deslizantes. É regulável e está inic ialmente ajustada para a 

alça de combate de alcance até 300 metros. 

All adjustable sight devices are protected by foldable mechanisms and set to 300 m range. 
 

Disponível, também, com Simulador de Tiro. 

Firing simulator can be supplied. 
 
 

Datos Técnicos / Technical Data 
 

Peso e dimensões / Weight and dimensions 

 Calibre da granada HEAT / Rocket Caliber 84 mm 
 Peso total da arma carregada / Total weight 7,5 kg 
 Peso da granada HEAT / War head weight 2,3 kg 
 Comprimento da arma / Total lenght 1020 mm 
 Peso da Embalagem Operacional com 2 ALAC 

 Weight of Box with Two ALAC 
27 kg 

27 kg 
  

Características/Characteristics 
 Velocidade inicial (aprox.) / Initial velocity 240 m/seg/240 m/sec 
 Tempo de voo até 300 m/Time of flight to 300 meters 1,5 seg/1,5 sec 
 Alcance útil / Effective range 300 m 

 Penetração em blindagem homogênea de aço 

 Steel armored penetration 

> 300 mm 

> 300 mm 
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