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Preço: Consulte-nos
O Helicóptero AS350 B2 é equipado com um motor Turbomeca Arriel 1D1com de 732
shp (546 kW) , tem um excelente histórico comprovado. A sua flexibilidade e baixo custo
de aquisição fizeram-lhe um helicóptero muito procurado capaz de executar uma ampla
gama de missões, incluindo; transporte de passageiros, a execução do trabalho,
formação profissional, observação, combate a incêndios e de direito aéreo, entre outros.
Com a sua cabine espaçosa e confortável acomodar um piloto mais até 6 passageiros, o
AS350 B2 é especialmente apreciado por suas capacidades de transporte de
passageiros para missões VIP, voos turísticos e tarefas de serviço público. Além disso,
sua ampla cabine e vista panorâmica garante melhor visibilidade para passageiros e
tripulação.
O AS350 B2 é um excelente helicóptero utilitário capaz de transportar carga externa de
mais de 1 tonelada (2.200 lbs). Graças à sua elevada carga útil, que é bem adequado
para todas as missões que requerem vários tipos de equipamentos, incluindo; polícia,
notícias de coleta, transporte médico e de operações de serviços públicos. Com um
tempo muito curto reconfiguração (menos de uma hora), este helicóptero mono turbina é
capaz de completar várias missões com rapidez e eficiência.
Configuração:
Giro horizonte Thales H321 EHM
Giro bússola King KCS 55ª -06 com sistema pictorial de navegação
King KI 525 HF/VOR/LOC/GS/GPS
Garmin GNS 430W VHF/VOR/LOC/GS
Honeywell KX 165A
Transponder (mode S)
Garmin GTX 330
Caixa de Áudio Garmin GMA 340
Interfone de passageiros
ELT Kannad 406 AF-H A
vionics Master Switch Chaveamento de rádio no cíclico
MFD GMX 200 T
AS Avidyne 620 indicado no GMX 200
Stormscope WX 500 indicado no GMX 200
06 Fones Bose A20 com Bluetooth
Interior:

Acabamento Super Luxo, compreendendo:
Revestimento Insonorizante;
Revestimentos dos bancos e as almofadas em couro
Revestimentos das portas, teto, das paredes laterais e traseiras em couro;
Apoio de braços para 03 lugares, revestidos em couro e cinto de segurança adicional;
Carpete no piso da cabine e bagageiros;
Sobre carpete em tecido;
Porta Esquerda Deslizante
Trem de Pouso Alto
Degrau Alongado
Freio Rotor
Ar condicionado
Duplo comando
Strobe Light no estabilizador horizontal
Arco de proteção do rotor traseiro
Proteção em inox para o kit de rolagem
Limpador de para brisa do piloto
Trilhos alongados para os bancos dos pilotos
Pinos reforçados das pás do rotor principal
Filtro Anti Areia
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Model: AIRBUS AS 350
Engine Takeoff Power: T-Meca 732 shp • Arriel 1D1
Engine TBO Hours: 3000
Max Seats: 6
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 load 6,172 lb / 2,800 kg
Maximum cargo-swing load 3,086 lb / 1,400 kg
Maximum speed (VNE) 155 kts / 287 km per hr
Fast cruise speed 140 kts / 345 nm
Range with standard tank 127 kts / 638 km
Max Endurance 4 hrs 23 min
Rate of climb 1,959 ft per min / 10 m per sec
Service ceiling 16,550 ft / 5,044 m
Hover ceiling IGE 13,200 ft / 4,023 m
Hover ceiling OGE 11,100 ft / 3,383 m
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