Avião Experimental Paradise I ? Ano
2007 ? 400 H.T.
Luciano Weber - www.aviadores.com.br - Celular WhatsApp: 55 11.98755-6622
Link do anúncio:
https://aviadores.com.br/aeronaves/aviao-experimental-paradise-i-ano-2007-400-h-t/
Preço: R$ 190.000,00
O enquadramento do P-1 categoria LSA, permitira sua utilização como aeronave para
escolas, bem como na aviação comercial. Para isso, desenvolvemos um rigoroso
programa de enquadramento dos processos de fabricação as normas técnicas
estabelecidas pela ASTM, e criamos manuais de Procedimentos para Inspeção e
Manutenção, Programa de Garantia de Qualidade, Plano de Monitoramento de
Segurança, e Manual de Instruções Operacionais dentre outros. O fator de segurança do
P-1 que sempre tem ocupado um lugar de destaque no quadro da Paradise, passou a
um patamar praticamente fora daquele ocupado por aeronaves experimentais, e
equivalente ao das aeronaves convencionais.
Revisão geral de célula realizada.
Todas as mangueiras novas;
Bomba de gasolina nova;
Módulos eletrônicos novos;
Molas da caixa de redução novas.
? 2 GPS Garmin
? Horizonte artificial.
? Piloto automático
? Rádio SL40 dual band
? Capa de proteção
? Kit de amarração
? Sistema digital de monitoramento de motor
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 verificação.
Capacidade: 2 Ocupantes
Motorização: Motor Rotax - 100 HP
Hélice: Warp Drive - Tripá - Passo Fixo
Velocidade de Cruzeiro: 194 km/h (105 knots)
Velocidade Nunca Exceder: 230 km/h (125 knots)
Velocidade de Estol: 82 km/h (44 knots)
Peso Vazio: 386 kg
Peso Máximo de Decolagem: 600 Kg

Consumo em Cruzeiro: 18 litros/hora
Autonomia: 7,5 horas
Alcance: 1.500 km
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 verificação.
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