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MODELO: KING AIR C90GTX

ANO: 2014

SN: LJ-2105

CÉLULA: 1.003 Horas desde novo

MOTORES (2x PT6A-135A: 1.003 Horas desde novo

HÉLICES (2x HC-E4N-3N): 1.003 Horas desde novo

Aeronave baseada nos EUA. Disponível para importação;

Equipado com WAAS/LPV, ADSB, ELT, ECH-5000, BLR Winglets, XM 

Weather, etc;

Pouco voado;

Configurado para 7 pax (single pilot).

DESCRIÇÃO
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Rockwell Collins Pro Line 21 

EFIS: AvionicsLtdGH-3900

CVR: L3 FA2100 w/120 min 

FMS: Collins WAAS LPV

DME: Single Collins 4000

VHF COMM: Single Collins 4000

NAV RADIO: Dual Collins 4000 & 4500

RADAR: Single Collins TWR-850

ADF: Collins NAV 4000

GPS: Collins 3000 w/ WAAS LPV 4.0

WEATHER RADAR: Collins TWR-850 w/ Turbulence

RADAR ALTIMETER: Single Collins ALT-4000

TCAS: L3 Skywatch TRC 899 (TCAS1)

TRANSPONDER: Dual Collins TDR 94D Mode S w/ Flight ID

AVIÔNICOS

TAWS: ACSS TW-950 TAWS+

ELT: Artex C406-N ELT 

Database Loader DBU-5000

Electronic charts ECH-5000

BLR Winglets

XM Weather
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EXCELÊNCIA NO MERCADO DE AVIAÇÃO

Desde 2010, a Global Aircraft Corp. tem prestado serviços de consultoria sob medida em aviação executiva. Nossa

equipe de experts possui vasta experiência em aviação, conhecimento atualizado e recursos modernos para

atender melhor às necessidades de nossos clientes, seja para jatos multi-motores, turboélices e pistões, ou

helicópteros. Nossa sede faz parte do moderno complexo Fontainebleau Aviation FBO, localizado no aeroporto de

Miami-Opa Locka (OPF). Com bases em várias cidades do Brasil, em breve teremos representantes de vendas na

Europa e Ásia-Pacífico.

Nossos serviços incluem:

Vendas e Aquisição: Mais de 200 aeronaves comercializadas com sucesso em todo o mundo.

Gerenciamento de Aeronaves: Planejamento e gerenciamento das operações para maximizar a produtividade, e reduzir

os custos totais.

Seguros: Opções de cobertura adequadas à aeronave que você possui ou gerencia.

Financiamento: Soluções flexíveis para viabilizar a compra de acordo com as suas necessidades de financiamento.

Propriedade fracionária: Personalizada, planejada para maximizar os benefícios para todos os proprietários.

Importação e Exportação: Experiência e diligência aplicadas para garantir a conclusão rápida e precisa das transações.

Membro da:
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PRESENÇA LOCAL – ALCANCE GLOBAL

Salvador, BA – Brazil 

Hangar Vem Aviation

Sorocaba, SP – Brazil 

Hangar Jetcare Aviation

Navegantes, SC – Brazil 

Hangar PolyFly

Headquarters: Fontainebleau Aviation, Miami-Opa locka Executive Airport, FL - USA
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ESTADOS UNIDOS

+1 954 676-4092

Miami-Opa Locka Executive Airport

Fontainebleau Aviation 

14200 NW 42nd, Hangar 8, Suite 806

Opa-Locka, FL 33054

sales@globalaircrafts.com

BRASIL 

+55 61 4042-1455- Brasília

+55 11 4200-6181- São Paulo                       

+55 41 4042-7430 - Curitiba

+55 71 4062-9855 - Salvador

+55 21 4063-7308 - Rio de Janeiro

+55 31 4042-8764- Belo Horizonte

vendas@globalaircrafts.com

ENTRE EM CONTATO
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