
O UH-72 Lakota é uma versão militarizada

do helicóptero bimotor um rotor principal de

4 pás do Eurocopter EC145, a aeronave é

produzida nos EUA pela divisão americana

da EADS Eurocopter North America.

Inicialmente atendendo pela sigla UH-145,

a aeronave venceu a concorrência do

Exército dos Estados Unidos para

aquisição de 345 helicópteros utilitários

leves do programa light utilitary helicopter

(LUH), destinado a substituir as aeronaves

UH-1H / V e OH-58A / C do Exército e da

Guarda Nacional.

Atendendo aos requisitos a EADS propôs uma aeronave destinada a evacuação aeromédica

(MEDEVAC) e apoio aos centros de avaliação e treinamento do Exército. O modelo competiu com as

aeronaves Bell 210 e 412, Mcdonald Douglas Explorer e Agusta Westland AW39. As primeiras aeronaves

foram montadas na cede da American Eurocopter em Columbus, Mississippi onde foram montados os

kits das aeronaves recebidas diretamente da Eurocopter Deutschland, num programa gradual de

nacionalização permitiu a produção por completo da aeronave em solo americano apartir de 2009 após

produzidas mais de uma centena de aeronaves.

O UH-72 é projetado para realizar uma série de missões, que vão desde o apoio geral e de evacuação aeromédica (MEDEVAC) até

incursões e recuperação de forças especiais e apoio as operações antidrogas. Uma variante armada da aeronave está sendo oferecida ao

exército dos Estados Unidos como substituto das aeronaves OH-58D, a parecria firmada entre a EADS e a Lokheed Martin visa apresentar

uma aeronave destinada as funções de reconhecimento armado e atende por AAS-72x.

O modelo destina-se a apoiar os

helicópteros de ataque AH-64

Apache e para tanto poderá ser

armado com dois mísseis anti-

tanque Hellfire bem com um casulo

para foguetes de 70 mm, ou

canhão 20 / 30 mm.

A aeronave também será equipada

com uma torre composta por

sistemas FLIR e deignador laser

para orientação dos mísseis.

Os UH-72A são atualmente aeronaves empregues em todo o território

americano e em Porto Rico, onde efetuam missões de transporte aeromédico

(MEDEVAC), busca e salvamento (SAR), apreensão de drogas, transporte VIP,

recentemente no âmbito da colaboração entre EUA e Alemanha.

As aeronaves também foram alocadas no Joint Multinational Readiness

Center (JMRC) do Exército Americano na Alemanha, onde efetua as missões

de treinamento e apoio. Baseados em Kwajalein no Oceano Pacífico, estas

aeronaves efetuam missões de transporte e apoio ao centro de testes de

Mísseis Balísticos Ronald Reagan.

Ainda nos Estados Unidos os UH 72A também são empregues na escola de

Pilotos de Patuxent River Naval Air Station, Md onde atuam como aeronaves

de treinamento para pilotos americanos e aliados estrangeiros.

EADS UH 72 LAKOTA

Projetista Eurocopter

Construtor 
EADS Eurocopter North

America

Tripulação 2 pilotos + 8 tropas 

Medvac 2 macas e equipe médica 

Comprimento 13,03 m 

Diâmetro do rotor 11 m 

Altura 3,45 m 

Área do disco 94,98 m²

Peso vazio 1,792 kg 

Carga útil 1,793 kg 

Peso m. de decolagem 3,585 kg 

Motorização 
2 × Turbomeca Arriel IE2 

turboshafts

Potência 738 shp (551 kW) cada

Velocidade máxima 269 km / h 

Velocidade de cruzeiro 246 km / h 

Autonomia 426 km, 685 km 

Teto de serviço 5,79 m 

Taxa de subida 8,13 m / s 
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Curiosidades:
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