Avião RV-10 ? Ano 2016 ? Apenas 50 H.T
R$ 1.000.000,00
Luciano Weber - www.aviadores.com.br - Celular WhatsApp: 55 11.98755-6622
Link do anúncio:
http://aviadores.com.br/aeronaves/aviao-rv-10-ano-2016-apenas-50-h-t/
PREÇO: R$1.000.000,00
Avião RV-10 Semi-novo.
Descrição:
O RV-10 é uma aeronave de quatro lugares, equipada com motor de 260 HP e uma
velocidade de Cruzeiro de 330 km/h. Seus números de performance, operação e baixo
custo o tornam a melhor opção no segmento dos aviões experimentais de quatro
lugares, e o fazem uma alternativa viável frente aos aviões homologados tanto mono
quanto bi-motores.
O RV-10 não é somente um avião com quatro lugares, essa aeronave é capaz de
decolar com quatro pessoas nos padrões da FAA (americana), tanques cheios além de
40 Kg de bagagens. Sua cabine espaçosa acomoda com facilidade quatro adultos.
INTERIOR SUPER CONFORTÁVEL
O RV-10 foi desenvolvido para voar com várias versões do consagrado motor seis
cilindros Lycoming XI0-540 que desenvolve 260 hp. Quando pilotos dizem
?performance? isso realmente quer dizer velocidade. O RV-10 é tão estável quanto
rápido, você poderá cruzar a até 205mph (330 km/h) com a máxima segurança e
tranquilidade, mas essa só e uma das caracteríticas do RV-10, cruzando em velocidade
de cruzeiro econômico em torno de 50-55% de potência no motor com velocidades em
torno de 175 mph serão atingidas, fazendo o custo de Km/l voado ficar abaixo da maioria
dos carros de luxo.
Tal qual os outros RVs, o RV-10 também é capaz de operar em pistas extremamente
curtas mesmo em sua capacidade máxima de carga, alem voar muito bem em grandes
altitudes, devido a sua generosa área alar, seus grandes flaps e seus robustos trens de
pouso, PAINEL ANALÓGICO, DIGITAL OU IFR.
Configuração:
GPS 695 com Suporte
Motor Lycoming IO-540
Transponder GTX 327
Radio VHF Sl40
Bússola
Velocímetro
Altímetro
Climb
Pressão De Óleo

Pressão De Combustível
ELT
Intercom
Fuel Flow
RPM
Mainfold
Temperatura De Óleo
CHT
Velocímetro
Marcador De Combustível
Flap Elétrico
Trim Elétrico
Ventilação Da Cabine Frontal
Strob E Anti Colisão
Luz De Pouso Nas Pontas Das Asas
Contato: Luciano Weber ? luciano@aviadores.com.br ? Celular/Whats App
11-9.8755-6622
A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita a venda prévia e/ou alteração de
preço. Dados fornecidos pelo proprietário, sujeitos a verificações.
Envergadura: 9.66 m
Comprimento: 7.43 m
Altura: 2.63 m
Largura da cabine: 1.22 m
Altura da cabine: 1.24 m
Decolagem: 170 m - 557 ft
Decolagem com obstáculo de 50 ft: 280 m - 918 ft
Razão de subida: 1.800 fpm
Altitude máxima: 20.000 ft
Velocidade de estol com flaps: 55 kt
Velocidade máxima de cruzeiro (@20.000 ft): 185 ktas
Combustível: 227 litros - 59 galões
Consumo (75% potência) 45 litros por hora
Mínimo para pouso: 200 m
Peso máximo de decolagem: 1.290 kg
Peso vazio: 729 kg
Contato: Luciano Weber ? luciano@aviadores.com.br ? Celular/Whats App
11-9.8755-6622
A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita a venda prévia e/ou alteração de
preço. Dados fornecidos pelo proprietário, sujeitos a verificações.
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