PORTUGUÊS

Desde suporte aéreo para manutenção da ordem pública, até inserção e extração de tropas e forças especiais, o Bell Huey II fornece soluções de
alto desempenho, economia e flexibilidade para helicópteros de médio porte, com a ajuda da melhor rede de serviços de suporte do mundo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
••

Potência aumentada para 1.342 kW (1.800 shp)
com o pacote de upgrade T53-L-703

••

Novas pás e configurações do cubo do rotor de
cauda e principal

••

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
••

Portas grandes deslizantes

••

Suporte OEM dedicado

••

Capacidade de içamento de carga de
2.268 kg (5.000 lbs)

••

Custo de ciclo de vida útil reduzido

••

Aeronaves e componentes remanufaturados/novos com disponibilidade quase imediata

••

Carga útil de 2.210 kg (4.873 lbs)

••

Personalizado para se ajustar à sua missão

••

O para-brisa grande fornece excelente visibilidade para operações de busca e resgate

••

Acomoda um conjunto abrangente de instrumentação e aviônica

••

Várias posições de tripulação e configurações de maca

13 assentos em uma cabine
excepcionalmente ampla

SERVIÇO E SUPORTE DE EXCELÊNCIA MUNDIAL PARA O CLIENTE
Todos os helicópteros da Bell têm o apoio do premiado suporte ao cliente, dia e noite. A rede de
atendimento global e abrangente da Bell Helicopter é classificada como a nº 1 do setor. Em cada
continente, em cada região, garantimos nossas aeronaves com a experiência, peças e serviços
necessários para atender às necessidades da sua missão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
VELOCIDADES em peso bruto máx.

VNE
Máx. em cruzeiro
Alcance em velocidade de cruzeiro de longo alcance VLRC1
Autonomia máxima¹

206 km/h
196 km/h
455 km

111 nós
106 nós
246 nm
2,6 h

CAPACIDADES

Parapúblico

Helicóptero ambulância aérea

Assentos padrão
Máxima capacidade de assentos
Combustível padrão
Combustível auxiliar (opcional)
Volume da cabine

1 + 12
1 + 14
799 litros
568 litros
6,2 m3

211 gal. EUA
150 gal. EUA
220 pés³

2.552 kg
2.210 kg
4.763 kg
5.080 kg
2.268 kg

5.627 lbs
4.873 lbs
10.500 lbs
11.200 lbs
5.000 lbs

PESOS

Peso vazio (configuração padrão)
Carga útil (configuração padrão interna)
Peso bruto máximo (interno)
Peso bruto máx. (externo)
Capacidade do gancho de carga
Transporte e inserção de tropas

Busca e resgate

1

GW, ISA, combustível Std - sem reserva no nível do mar
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