Helicóptero Helibras Esquilo AS350B2 ?
Ano 2012 ? 430 H.T.
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
? VHF/VOR/LOC/GS/GPS Garmin GNS 430
? VHF/VOR/LOC/GS Honeywell KX 165 A
? Transponder (mode A + C) Garmin GTX 327
? ICS GARMIN GMA 340 H + Interfone de passageiros
? ELT Kannad 406
? VOR
? Chaveamento de rádios no cíclico
? Chave master de rádios
? Cronômetro
? Pulse light
? DVD Player Sony
? Porta esquerda deslizante
? Trem de pouso alto com degraus alongados
? Ar condicionado
? Duplo comando
? Limpador de pára-brisa do piloto
? Strobe light estabilizador horizontal
? VEMD incluindo:
? Full color LCD display
? Fully duplex equipment
? Self monitoring ato ne glance

? First limitation indications (FLI) with aural warning
? Mission parameters calculation
? Engine cycle counting
? Engine health monitoring
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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