BELL 407GXi

BELL 407GXi

ELEVANDO A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
A UM NÍVEL SUPERIOR.
Oferecendo ao piloto uma experiência de última geração, conectividade,
navegação de precisão e controle melhorado de motor.
INDO ACIMA E ALÉM:

SOFISTICADA TECNOLOGIA QUE SIMPLIFICA O VOO
• Consciência situacional melhorada com o GARMIN
G1000H® NXi

◦◦ Painel de voo integrado G1000H® NXi com visão
sintética
◦◦ Conexão sem fio com o Flight Stream 510, que
permite ao piloto rápida sincronização e carregamento
de base de dados a partir de dispositivos inteligentes
◦◦ Mapa móvel que pode ser exibido no HSI (Indicador de
Situação Horizontal), permitindo a utilização do MFD
(Painel de Funções Múltiplas) para a planificação de
voos e outras utilidades
◦◦ Capacidade de múltiplos painéis no MFD, permitindo
ao piloto selecionar a visão de duas páginas
simultâneas

◦◦ Incluídos nas opções adicionais: WireAware,
aproximações visuais, entrada e saída ADS-B,
Radar Altímetro, Tráfego TAS/TCAS I e informação
meteorológica por satélite XM Weather.
• Turbina Rolls-Royce M250-C47E/4 com FADEC de duplo
canal

• Nova opção de configuração executiva com estilo moderno
• Sistema Foresight MX, que permite monitorar as condições
da aeronave e antecipar eventos de manutenção
• Desempenho otimizado com gancho de carga com
capacidade para 1.406 kg

BELL 407GXi

GARMIN
G1000H®
NXi

SERVIÇO COMPLETO AO CLIENTE,
PROPORCIONANDO VALOR AO LONGO DO CICLO
DE PROPRIEDADE
Disponibilidade 24 horas. Premiado. Sempre ligado. Na Bell,
nosso serviço ao cliente é tudo isso e muito mais. Eleita a
número um da indústria, nossa rede global está disponível
em todos os continentes. Quando você é proprietário de um
Bell, pode estar seguro de que sua aeronave terá acesso às
peças, à experiência e ao suporte necessário para cumprir
sua missão.

PAINEL DE
VOO

Painel de voo
integrado com duas
telas LED 10,4” de
alta resolução

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Velocidades a Peso Bruto Máximo
Velocidade Nunca Exceder (VNE)
Máxima de Cruzeiro
Alcance a Velocidade de Cruzeiro de Longo Alcance (VLRC)

1

140 nós

259 km/h

133 nós

246 km/h

337 MN

624 km

Alcance Máximo1

4,0 hrs

Capacidades
Assentos Standard

1+6

Assentos Máximos

1+6

Combustível Standard

127,8 US gal

483,8 liters

19 US gal

71,9 liters

Volume de Cabine2

85 ft3

2,4 m3

Volume de Compartimento de Bagagem

16 ft3

0,5 m3

Peso Vazio (Aeronave 407GXi Básica)

2.700 lbs

1.224 kg

Peso Bruto Máximo (Interno, Standard)

5.000 lbs

2.268 kg

Peso Bruto Máximo (Interno, opcional)

5.250 lbs

2.381 kg

Peso Bruto Máximo (Carga externa)

6.000 lbs

2.722 kg

Carga Útil (Interna, Standard, 407GXi Básico)

2.300 lbs

1.043 kg

Carga Útil (Interna, Opcional, 407GXi Básico)

2.550 lbs

1.156 kg

Capacidad de Gancho de Carga

3.100 lbs

1.406 kg

Combustível Auxiliar

Pesos

1
2

Peso Bruto Máximo Standard, ISA, combustível standard – sem reserva, ao nível do mar
Não inclui volume para copiloto de 0,6 m3 / 20 pés3
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