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PREÇO: Consulte-nos
O H125 (anteriormente chamado de AS350 B3e) ultrapassa todos os outros helicópteros
em desempenho, versatilidade, segurança, manutenção simplificada e baixos custos de
aquisição, enquanto se sobressai em ambientes extremos e ?high&hot? . Equipado com
turbina Turbomeca Arriel 2D com um controle melhorado de motor triplo graças à sua
unidade FADEC (Full Authority Digital Engine Control ? Controle Digital de Motor com
Autoridade Máxima) de dois canais, além de um terceiro e independente canal de
reserva para ativação automática. O motor está equipado com um gravador de dados. O
H125 oferece aos pilotos segurança ampliada e esforços reduzidos, graças ao painel de
instrumentos em vidro no cockpit da aeronave e o Engine Multifunction Display® (VEMD)
, desenvolvido para as turbinas da Airbus Helicopters. O VEMD permite aos pilotos
conferir os parâmetros principais da aeronave e do motor em um único lance.
Duplo Comando
Porta Esquerda Deslizante com visibilidade Aumentada
Aquecimento e Desembaçamento de Cabine
Trem de Pouso Alto
Degrau Alongado
Freio Rotor
Horimetro ativado pelo coletivo
Janela direita com alta visibilidade
Assentos de piloto e co-piloto com atenuação de impacto
Trilho assentos piloto e co-piloto extendidos
Luz anti Colisao de LED
Interior Executivo Revestido em Couro Bege
Ar Condicionado
Horizonte Artificial
ELT
Garmin GTX 327
Garmin GMA 340
Garmin GTN 650
Garmin GTN 750
Garmin G500H
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Model: AIRBUS AS 350
Engine Takeoff Power: T-Meca 847 shp ? Arriel 2D
Maximum takeoff weight
With the optional ? kit to increase Internal Gross Weight?4,960 lb / 2,250 kg
5,225 lb / 2,370 kg
Maximum takeoff weight with external load6,172 lb / 2,800 kg
Maximum cargo-swing load3,086 lb / 1,400 kg
Maximum speed (VNE)155 kts / 287 km per hr
Fast cruise speed140 kts / 345 nm
Range with standard tank127 kts / 638 km
Max Endurance4 hrs 23 min
Rate of climb1,959 ft per min / 10 m per sec
Service ceiling16,550 ft / 5,044 m
Hover ceiling IGE13,200 ft / 4,023 m
Hover ceiling OGE11,100 ft / 3,383 m
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