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DESCRIÇÃO

MODELO: PIPER SENECA V

ANO: 1997

CÉLULA: 3,450 Horas desde novo

MOTORES: 1,700 Horas disponíveis

HÉLICES: 1,900 Horas disponíveis

Aeronave no Brasil, 100% nacionalizada.

Toda manutenção em dia – Mangueiras e pneus novos instalados em Julho/2022.

Overhaul dos motores e hélices feito em 2021.

Homologado RNAV e equipado com MFD EX20, PA KFC 150 e Radar.

Pintura e interior em excelente estado.

Configurado para 5 passageiros + 1 Piloto.

Equipado com Ar Condicionado.
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AVIÔNICOS & EQUIPAMENTOS

MFD MX20 Avidyne

Garmin GPS GNS 480

Piloto Automatico 150

Radar Quadricolor RDR2000

Intercom

HIS

Flight Director

Electrical Standby Artificial Horizon

Airspeed Indicator

Climb

Altimeter

Compass

Radio VHF Comm

Transponder
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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 250 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

mailto:sales@globalaircrafts.com
mailto:vendas@globalaircrafts.com


globalaircraft1

vvpires1

vp_global_aircraft

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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