
 
  

Prefixo Nome Previsão Base naval 

SS-501 Soryu 03. 2005 Kure 

SS-502 Unryu 03. 2006 Kure 

SS-503 Hakuryu 02. 2007 Kure 

SS-504 Kenryū 03. 2008 Kure 

SS-505 Zuiryu 03. 2009 Yokosuka 

SS-506 indefinido 01. 2011 indefinido 

SS-507 indefinido 03.2012 indefinido 

SS-508 indefinido 2013 indefinido 

indefinido indefinido indefinido indefinido 

Ficha Técnica 

Nome Soryu 

Construtores 
Mitsubishi Heavy Industries  

Kawasaki Shipbuilding Corporation 

Operadores Japan Maritime Self-Defense Force 

Planejado 9 navios 

Características gerais 

Tipo Submarino convencional de ataque SSK 

Deslocamento/ ton 
À tona: 2.900  

Submerso: 4.200 

Comprimento / m 84,0 

Boca / m 9,1 

Calado / m 8,5 

Propulsão 

1-eixo 2 motores diesel diesel-elétricos  Kawasaki 12V 25/25 

do tipo SB  

4 motores Stirling Kawasaki Kockums V4-275R3.900  hp (2.900 

kW) 8.000 hp (6.000 kW) submerso 

Velocidade 
À tona: 13  nós (24 km)  

Submerso: 20 nos (37 km) 

Autonomia 
AIP resistência  6.100 milhas náuticas (11.297,2 km) à 6,5 nós 

(12 km / h) 

Tripulação 65 (9 oficiais, 56 praças) 

Sensores 

radar de  busca de Superfície ZPS-6F, Sonar  Hughes / Oki 

ZQQ-7  suite: 1 × arco-array, 4 × matrizes flanco LF e 1 × 

sonar rebocado conjunto 

Guerra eletrônica  

 

equipamentos ZLR-3-6 ESM  subaquáticos 2 × 3 polegadas 

lançadores contramedida, tubos para o lançamento de 

Contramedidas de dispositivos acústicos (ADCs) 

Armamento 
6 tubos de torpedos  HU-606 21 (533 mm) com 30 recargas 

para torpedos  Type 89 e mísseis  UGM-84 Harpoon 

Os Sōryūs são os submarinos com maior deslocamento que 

o Japão possui desde o pós-guerra. 

Os submarinos da classe Soryu (16SS) são submarinos 

diesel-elétricos, que entraram em serviço na Japan Maritime 

Self-Defense Force em 2009.  

O design do projecto é de fato uma evolução do submarino 

da classe Oyashio, a partir do qual, ele pode mais facilmente 

distinguido pelo seu leme em forma de ‘X” Trata-se de uma 

versão melhorada da classe Oyashio de submarinos diesel-

elétricos.  

Também classificada como  SS 2.900t e projeto 16SS, a 

classe vem recebendo nomes de dragões SOryu (dragão 

azul), nomes antes dados aos porta-aviões japoneses da 

Segunda Guerra Mundial.  

A quilha do primeiro navio da classe, o Soryu, SS-501, foi 

batida em Março de 2005, e o seu lançamento se deu em 

Dezembro de 2007, o Soryu foi comissionado em Março de 

2009. O planejamento da JMSDF é para a incorporação de 

pelo menos 9 navios da classe. 

 
Os submarinos são equipados com modernos 

sistemas de contra medidas electrónicas, sonares de 

proa, quatro sonares dispostos nas laterais que 

operam em baixa frequência e um sonar  rebocado. 

OS submarinos são armados com seis tubos de 

torpedo HU-606 de 533mm, com até 30 recargas para 

torpedos Type 89 e mísseis antinavio UGM-84 

Harpoon.  

A propulsão consiste de um sistema diesel-elétrico de dois motores diesel 

Kawasaki 12V 25/25 SB-type diesel e quatro motores V4-275R Stirling Kockums 

produzidos sob licensapela Kawasaki, com 2.900kW na e 6.000kW em imersão.  

O alcance a 6,5 nós é de 6.100 milhas náuticas, porém, os motores tipo Stirling 

de fabricação suéca da Kockums conferem melhor desempenho submerso e 

maior alcance. Trata-se de um motor silencioso e  independente do ar (AIP), que 

amplia a autonomia submersa do submarino. 
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