INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS - TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA

CESSNA GRAND CARAVAN EX
2016

SPECIFICATIONS
• Modelo: Cessna Grand Caravan 2016
• Horas desde novo: 225 h

MOTOR
Motor Esquerdo:
Fabricante: Pratt & Whitney
Modelo: PT6A-140
Horas desde Overhaul: 225h

Motor Direito:
Fabricante: Pratt & Whitney
Modelo: PT6A-140
Horas desde Overhaul: 225h

• Aeronave localizada nos EUA
• Não nacionalizada

PLANTA TÉCNICA DA AERONAVE

EXTERIOR
Overall Matterhorn white with Sovereign Blue Metallic,
Silver Metallic, and Red stripes

INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS - TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA

CESSNA GRAND CARAVAN EX
2016

CONFIGURAÇÃO DE INTERIOR
Canyon Interior Scheme installed
– Cabin seating for eight Place Executive Club
– Oasis Interior with belted lav

EQUIPAMENTOS
– Garmin G1000 Avionics
– Garmin GIA 63W Dual Integrated Avionics
Unit Includes Nav/Com/GPS
– GRS 77 Dual Attitude and Heading
Reference System
– Garmin GMC 710 Autopilot Mode Controller
– Garmin GTX 33 Mode S Transponder
– KN-63 DME
– PA System with Aft Cabin Speakers
– Garmin Relative Terrain/Obstacles
– Garmin Flight Charts Capable
– Garmin Safe Taxi Capable
– TKS Ice Protection
– Garmin TAWS-B
– Garmin GTS825 TAS
– Garmin GWX70 Weather Radar
– Air-conditioning, Cabin (Freon)
– Cargo Pod w/ Exhaust Deflector
– 300 Amp Starter Generator
– 29” Oversized Tires
– Artex C406N 3 frequency ELT
– 17 Port Oxygen System
– XM Weather
– Synthetic Vision

A TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA
A TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA
Com mais de 50 anos de experiência no Brasil, nosso objetivo é oferecer a mais completa solução em aviação executiva.
Conheça alguns dos nossos diferenciais:
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipe altamente qualificada;
Amplo e variado portfólio de produtos e serviços;
Número 1 na venda de aeronaves executivas no Brasil;
Presença nos principais aeroportos do país;
Maior parque de manutenção de aeronaves executivas da América Latina;
Representante exclusiva das marcas Bell, Beechcraft, Cessna, e FlightSafety;
Certificação dos principais órgãos da aviação mundial;
E muito mais.
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NOSSO PORTFÓLIO
Dispomos de um amplo portfólio de produtos e serviços, com soluções que se adéquam perfeitamente a cada
necessidade. Confira o que podemos oferecer a você:

VENDA DE AERONAVES

VENDA DE TREINAMENTOS

Oferecemos o mais versátil e abrangente portfólio
de produtos e serviços da aviação geral do mercado
brasileiro, atendendo a diferentes tipos de missão.
São 21 modelos de avião (pistão, turbo-hélice e
jatos) e 8 modelos de helicóptero (monoturbinas,
biturbinas e militares.

Somos representantes exclusivos da FlightSafety
no Brasil, a nº 1 em vendas de treinamentos para
pilotos, mecânicos e comissários de bordo no
mundo todo.

MANUTENÇÃO

FBO DOMÉSTICO E INTERNACIONAL

Possuímos o maior parque de manutenção de
aeronaves executivas da América Latina, certificado
pelos principais órgãos da aviação mundial, dentre
eles: ANAC (Brasil), FAA (EUA), ANAC (Argentina) e
DGAC (Chile).

Dispomos do mais completo atendimento para
aeronaves, passageiros e tripulantes nos principais
aeroportos do Brasil e do mundo, para que você
tenha total conforto e comodidade a cada viagem.

FRETAMENTOS

GERENCIAMENTO

Oferecemos soluções diferenciadas para cada tipo de
necessidade, com uma das frotas mais modernas do
país. Assim, você tem total controle sobre seu tempo
e espaço, e pode chegar ao seu destino, com
tranquilidade, conforto e segurança.

Contamos com uma excelente infraestrutura e
cuidamos de todas as etapas necessárias para a
perfeita operação da sua aeronave, seguindo aos
mais rigorosos padrões internacionais. Assim, você
foca no que faz de melhor: cuidar dos seus negócios.

