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 R66 - TURBINE 

Ano 2012, 1250 Horas Totais (aprox.) 
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Equipamentos Stander 
 

 Sistema de comando hidráulico 

 Aquecimento e desembaçamento da cabine 

 Duplo comando removível 

 Freio rotor 

 Tomada para fonte externa 

 Indicador digital de temperatura externa e voltímetro 

 Indicador de subida 

 Velocímetro 

 Duplo tacômetro rotor e motor 

 Tacômetro de N1 

 Indicador de torque 

 Indicador de pressão e temperatura do óleo 

 Indicador de temperatura de gases do motor 

 Mola pneumática nas 04 portas 

 Para-brisas fumê e Janelas fumê 

 Cintos de segurança, 3 pontos, ajustáveis 

 Carpete no piso e revestimento acústico do teto 

 Pedais ajustáveis para o piloto 

 Compartimento de bagagem, 510L/136Kg, com iluminação 

 Bagageiros sob os assentos 

 Fechadura nas portas dianteiras e travas internas nas portas 
traseiras 

 Starter gerador de 160 Amp 

 Unidade eletrônica de monitoramento do motor 

 Ponto para lavagem do compressor 

 Farol de pouso de alta intensidade 

 Luz interna para o painel e mapas 

 Luzes para navegação e anti-colisão de LED 

 Rodas para reboque 

 Capa de cobertura 

 Adaptador para reboque no solo 

 Intercomunicador no piso e nos pontos de fones de ouvido 

 Filtro de óleo integrado com indicador “bypass” 

 Filtro de ar do motor com indicador “bypass” 

 Painel integrado de aviso 

 Ponto de amarração na barriga 
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 Opcionais: 

 
• Ar Condicionado 

• Assentos em Couro 

• Painel de 7 Orifícios 

• Extintor de Incêndio 

• Janelas Tipo Bolha 

• Bússola Vertical 

• Relógio Digital 

• Altímetro em Milibares 

• Horizonte Artificial com Indicador de Derrapagem 

• Transponder Garmin GTX 327 

• Controlador Nat AA12S 

• Navegador por Satélite (GPS), Garmin 430W como 2º COM 

com GI106 (indicador de VOR) 

 

Luzes de aviso 

• Baixa tensão Alt 

• Baixo combustível 

• Baixa pressão de óleo 

• RPM baixo do rotor (luz e buzina) 

• Temperatura da caixa de velocidades principal 

• Chip principal da caixa de velocidades 

• Chip da caixa de velocidades da cauda 

• indicador fogo do motor 

• Engate do freio do rotor 

• Atuador da embreagem 

• Governador desligado 

• LED anticolisão e luzes de navegação 

• Luzes de aterragem duplas 

• Painel e luzes do mapa 

• Sistema de combustível auxiliar 

• Aquecedor de cabine e desembaçador 

• Detector de monóxido de carbono 
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À vista: 

R$ 2.100.000,00 
(Dois milhões e cem mil reais) 

 

 Vencimento IAM:  10/10/2019 

 Vencimento C.A: 10/10/2024 

 Vencimento 12 anos:  12/2024 

 Categoria de Registro: Privada 

 Tipo de Voo Autorizado: VFR Noturno 
 

 

Fones Bose A20 com bluetooth 
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A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita a venda prévia e/ou alteração de preço. Dados fornecidos pelo proprietário, 

sujeito a verificações. 

FERNANDO BRAZ - CEO / FOUNDER 
(48) 9.9975-1524 / 9.9151-5464 

cmtebraz@gmail.com 
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