Helicóptero Bell Jetranger 206B III Ano
1996 ? 3.029 H.T.
O Bell Jet Ranger 206B-III é um dos helicópteros mais conhecidos de todos os tempos.
Este helicóptero mono turbina provou-se como uma plataforma confiável e versátil para
fins comerciais, de serviços públicos e de passageiros de voos.
Capaz de acomodar um piloto e até 4 passageiros com uma excelente vista do
ambiente externo.
O helicóptero Jet Ranger possui autonomia de mais 3 horas de voo, e uma velocidade
de cruzeiro em torno de 130Kts.
Histórico de manutenção sempre Helipark.
Equipado com filtro anti-areia.
Já realizado a revisão de 3.000 horas.
Interior novo em 2020.
Motor ? 250-C20J:
1 ST ? STAGE WHEEL ? 385,7 horas disponíveis;
2 ND ? STAGE WHEEL ? 385,7 horas disponíveis;
3 RD STAGE WHEEL ? 1.520,4 horas disponíveis;
4 TH STAGE WHEEL ? 1.520,4 horas disponíveis.
Bateria níquel cadmio novo ? Valor aprox. US$11,760.00
Strap das pás do rotor principal ? valor aprox. US$12,770.00
Compressor NOVO ? Valor aprox US$ 80,000.00
PTG (Power Turbine Governor) ? Valor aprox. US$12,200.00
5 fones Bose A20 com bluetooth ? valor total US$7,500.00
Eletronicos novos ? Valor aprox. US$14,930.00
Caixa de audio Garmin GMA342
Radio COM/NAV Garmin GNC255
Radio VHF COM2 Garmin GTR225
Transponder modo S Garmin GTX335
Melhorias / Reparos
Pintura painel / cíclicos / coletivos / overhead panel
Troca das luzes dos instrumentos
Revitalização do sistema de ar externo
Farol LED
Anti Collision light LED

Carpete bagageiro novo
Kit portas novos
Kit Blackout janelas novos
Kit obturadores novos
Instrumentos de voo e motor Standard:
Relógio, cronômetro digital de quartzo Compass, magnético
Inclinômetro de tacômetro duplo (rotor e motor)
Velocímetro
Altímetro
Indicador de pressão do óleo do motor / temperatura Indicador, temperatura do ar livre
Indicador de quantidade de combustível
Indicador de pressão do combustível / carga do gerador Indicador, velocidade do
produtor de gás Indicador de pressão do torquímetro
Indicador de pressão / temperatura do óleo de transmissão
Indicador de temperatura de saída da turbina com luz de excesso
Horímetro
Luzes de aviso:
Sensor de Porta da bagagem aberta
Sensor Bomba de combustível do motor inoperante
Aviso de falha do motor
Sensor de temperatura de bateria Bateria quente
Indicador de by-pass do filtro de combustível, Falha do gerador Pressão do óleo da
transmissão Temperatura do óleo da transmissão
Detectores de cavacos, motor magnético, transmissão principal, caixa de engrenagens
do rotor de cauda
Luzes de advertência de saída do motor e baixa rotação do rotor e buzina com
interruptor de mudo
Sensor de temperatura de bateria Bateria quente
Sistema elétrico:
Sistema DC de 28 volts Bateria
17 am-níquel-cádmio Potência externa e ligação à terra
Receptáculos Luzes: Estroboscópio anti-colisão Cockpit / instrumento mapa
Aterrissagem (dois 250 watts)
Regulador de tensão do gerador de partida (150 amperes)
tomada de estado sólido de 28 volts na cabine
Tubo de pitot aquecido
EQUIPAMENTOS ADICIONAIS:
Esqui alto
Bancos em couro
Rotor and Engine dual Tachometer
Extintor de incêndio
Caixa de audio Garmin GMA342
Radio COM/NAV Garmin GNC255
Radio VHF COM2 Garmin GTR225
Transponder modo S Garmin GTX335
ADF ? Bendix/King ? KR 87
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.

Informações do Anúncio
País: Brasil
Estado: SP
Cidade: São Paulo
CEP: 02012021

