Avião Piper PA-46R-350T Matrix ? Ano
2008 ? 2300 H.T.
O Piper Matrix apresenta o passo perfeito de qualquer aeronave de quatro lugares. Com
uma atractiva entrada da porta do ar e o maior volume da cabine em sua classe, a Matrix
projeta sofisticação. Uma vez no ar, o motor com turbocompressão dupla de 350 hp
continua a intensificar o jogo, produzindo números de alto desempenho para satisfazer a
missão de qualquer piloto.
Se você está cansado de voar nos limites de um avião de 4 lugares, o Piper Matrix de 6
lugares irá expandir seus horizontes. Como piloto, você experimentará a privacidade e o
conforto de um avião de cabine e a simplicidade despressurizada do Matrix, enquanto
seus passageiros aproveitam o espaço luxuoso da Matrix de cabine.
Se você e seus passageiros tiverem se limitado a pilotar aviões de 4 lugares, o Piper
Matrix impressionará a todos. Com uma entrada de popa a ré, um corredor central na
cabine, uma estação de trabalho com luzes de leitura individuais, uma fonte de energia
para um laptop e armazenamento interno e externo de bagagem, seu vôo assume um
nível diferente de sofisticação e conforto.
Com a maior cabine de sua categoria, a Piper Matrix não é apenas uma maneira mais
confortável de viajar, mas também não oferece comprometimento de desempenho e
capacidade. 213 ktas, 1345 nm no cruzeiro de longo alcance. Altitude de operação de
25.000 pés e vôo em Congelamento Conhecido (FIKI) aprovado.
O mundo dos aviões de 4 lugares em voo é coisa do passado com o Piper Matrix.
Revisões:
Motor com 300 horas após overhaul.
Equipamentos:
Avidyne Entegra Glass Cockpit (Full PFD and MFD)
Indicador de VOR
Turn and bank
Horizonte artificial
Dual Garmin GNS 430W NAV/COM/GPS - WAAS Enabled
S-TEC 55X Autopilot
Garmin GTX 330 Transponder
Garmin GMA 340 Audio Panel
CMax Electronic Approach Charts
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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