Cenová nabídka nového ultralehkého letadla

Tecnam P92 Echo Super TOW
(vlečné zařízení pro větroně do 600 kg)
Vyrobeno:
červenec 2013
Výrobní číslo:
1462
Motor:
ROTAX 912 ULS, 100 koní
Nálet motor/drak:
0, zcela nové
Maximální vzletová hmotnost: 472,5 kg
Konstrukční vzletová hmotnost: 600 kg

P92 Echo Super TOW, ilustrační foto
STANDARDNÍ VÝBAVA
LETOVÉ PŘÍSTROJE A UKAZATELE
- magnetický kompas
- rychloměr
- výškoměr (IN/Mb)
- variometr
- kulička
- ukazatel pozice klapek
- PITOT systém
- statický systém
- indikátor trimu výškovky
MOTOROVÉ PŘÍSTROJE
- otáčkoměr
- počítadlo motohodin
- ukazatele:
tlaku oleje
teploty oleje
teploty chladicí kapaliny
tlaku paliva
polohy klapek
polohy vyvážení
stavu paliva v každé nádrži
- voltmetr

SYSTÉMY ŘÍZENÍ
- hydraulické brzdy
- PARKING BRAKE
- elektrické klapky
- zdvojené řízení
- řiditelné přední kolo
- vyvážení výškovky elektricky stavitelné na páce řízení
- ovladače motoru: připusť zdvojená
OVLADAČE
- sytič
- vyvážení výškovky s ukazatelem polohy
- palivové kohouty
- panel spínačů: AVIONIC MASTER

ELECTRICKÝ SYSTÉM
- 12 VOLT 18A baterie
- 12 VOLT alternátor 20 A
- Spínače:
_přistávací světlo
- zásuvka 12 V
- panel s pojistkami

PALIVOVÝ SYSTÉM
- dvě integrální nádrže s obsahem 92 l
- benzínová pumpa poháněná motorem
- odkalovač
INTERIÉR
- sedalo pilota a kopilota seřiditelné vpřed i vzad
- loketní opěrka
- bezpečnostní pásy
- koberce
- kapsy pro uložení map
- zavazadlový prostor
EXTERIÉR
- epoxidový protikorozní nátěr celé konstrukce
- levé a pravé přední dveře se zámkem, dveře pilota
uzamykatelné klíčkem
- zadní okno
- kola hlavního podvozku 5,00 x 5
- příďové kolo 5,00 x 5
EXTERNÍ SVĚTLA
- přistávací světlo

KOMFORT KABINY
- seřiditelné větrací otvory v oknech dveří
POHONNÁ JEDNOTKA
- motor ROTAX 912ULS2 100 HP, 4 válce
- válce chlazeny vzduchem
- hlavy válců vodou
- integrovaný reduktor
- zdvojené zapalování
- ovladače přípustě na levé a pravé straně
- motorové lože z trubkové oceli,
- dvoulistá vrtule s pevnými listy
- vrtulový kužel
- vzduchový filtr
- olejový filtr
- chladiče oleje a vody
DOKUMENTACE, ZÁRUKA
- záruka 2 roky
- letová příručka
- návod na údržbu

TECHNICKÉ PARAMETRY
KONSTRUKČNÍ HMOTNOST A ZATÍŽENÍ
Konstrukční MTOW
600 kg
Dovolené zatížení
_+4/-2g
Maximální zatížení
_+6/-3
ROZMĚRY
Rozpětí
9m
Výška
2,5 m
Délka trupu
6,43 m
Výška dveří
0,83 m
Šířka dveří
0,76 m
Hmotnost zavazadla
20 kg
VÝKONY (450 kg), Rotax 100 HP
Maximální rychlost
235 km/hod
Cestovní rychlost
215 km/hod
Pádová rychost na klapkách
65 km/hod
Stoupavost u hladiny moře
1200 ft/min
Dostup
4500 m
PARAMETRY VZLETU
Délka rozjezdu
110 m
Délka rozletu přes 15 m překážku
205 m
PARAMETRY PŘISTÁNÍ
Délka dojezdu
110 m
Délka přistání přes překážku 15 m
260 m
OBJEM PALIVOVÝCH NÁDRŽÍ
2 x 45 l
SPOTŘEBA
17 l/hod
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P92 Echo Super TOW se stavitelnou vrtulí WoodComp SR3000
Základní uspořádání přístrojové desky

Realizovaná palubní deska: D10A, Tablet

Cenová specifikace
Konfigurace, cena
P92 ECHO SUPER TOW, Rotax 912 ULS2 100 HP
základní verze rozšířena o další výbavu:
o vlečné zařízení pro větroně

o kouřová skla modrá
o Galaxy RS - příprava pro záchranný systém
cena dále zahrnuje:
o registrace na OK
o zaškolení pilota
o předání letadla na letišti Benešov
cena nezahrnuje DPH

Cena

75 340 €

Další informace:
Letadlo je možné prohlédnout si na Letišti Benešov.
Doplňková výbava: zajistíme montáž dle požadavku, dodávku a montáž padáku Galaxy RS provádí F AIR
v ceně 74.300,- Kč + DPH
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Kubovčiak
Technický ředitel
F AIR s.r.o.
Dodavatel letadel TECNAM pro Českou Republiku, Polsko a Slovensko
email: kubovciak@f-air.cz, gsm: 725 738 071

_______________________________________________________________________________________
3

