
SPECIFICATIONS 

• Model: Cessna Citation Ultra 

• Time since new: 3.184h 

• Hours remaining: 316h 

INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS  - TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA 

CESSNA CITATION ULTRA 
1998 

EXTERIOR 
Aircraft is white with blue, green and 

golden stripes 

ENGINE 
Left Engine:   Right Engine: 

Manufacturer: Pratt&Whitney   Manufacturer: Pratt&Whitney 

Model: JT15D-5D Model: JT15D-5D 

Time since new: 3.184h Time since new: 3.184h 



INTERIOR CONFIGURATION 

8 seats, being 2 crew  members, 

6 PAX and the toilet certified. 

Seats in brown leather 

(rawhide). Center Club 

configuration with 1 galley and 2 

executive tables 
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AVIONICS AND INSTALLED EQUIPMENT 

 
Flight Control System Honeywell  
Primus 1000  
Radar Honeywell Primus 650  
Flight Director Computer Honeywell  
IC-600  
EHSI Honeywell DU-870 
EADI Honeywell DU-870  
Multi-Function Display Honeywell DU-870 Radio 
Altimeter Honeywell RT-300  
Cockpit Voice Recorder A200S   
TAWS B Honeywell KGP 860  
FMS Universal UNS-1CSP  
HF Bendix/King KHF 950  
VHF Honeywell TR-850  
VOR Honeywell NV-850  
DME Honeywell DM-850  
ADF Honeywell DF-850  
Transponder XS-852  

ELT Artex 110-4   
 

CESSNA CITATION ULTRA 
1998 



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 
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. 

VENDA DE TREINAMENTOS 
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 
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). 

FBO DOMÉSTICO E INTERNACIONAL 
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 
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. 

GERENCIAMENTO 
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. 


