29 de ABRIL
a 3 de MAIO
8h às 18h

Polo Regional de Desenvolvimento
Tecnológico dos Agronegócios do Centro Leste
Rod. Antonio Duarte Nogueira, km 321, Ribeirão Preto/SP
Estande TAM Aviação Executiva, E22C - Entrada pelo Portão Sul

VEJA POR QUE AS AERONAVES
A PISTÃO SÃO EXCELENTES
ALIADAS PARA O SEU NEGÓCIO.
Já pensou como seria bom se, na hora de tratar dos seus negócios, você pudesse s e
deslocar com mais agilidade, mesmo entre pontos afastados dos grandes centros?
E se pudesse escoar sua produção ou visitar propriedades com mais facilidade? Para
muitos empresários do agronegócio, essa já é uma realidade, desde que passaram
a utilizar aeronaves como ferramentas de trabalho.
Mas, para isso, é preciso escolher a aeronave certa, que possua características
adequadas a sua missão. Aqui na TAM Aviação Executiva dispomos de modelos
a pistão perfeitos para o trabalho no campo. São aeronaves econômicas, versáteis
e de fácil operação, que podem pousar e decolar em pistas curtas e não preparadas,
como as de terra, cascalho e grama, muito comuns em fazendas. Assim, fica fácil
chegar a qualquer lugar.
Isso tudo sem abrir mão da segurança e do suporte que só a Textron, detentora das
marcas Cessna e Beechcraft, pode oferecer.

AERONAVES A PISTÃO

172S Skyhawk

182T Skylane

Combina robustez com características
aerodinâmicas dóceis.

A potência ideal para levar o que for necessário.

Ideal para voos curtos e econômicos.

Excelente custo-benefício na operação.

Maior estabilidade da asa alta.

Alcance excepcional, permitindo trechos
longos sem abastecimento.

O treinador mais utilizado no mundo.

Grande base de oficinas homologadas por todo o país.

Alcance:
640 NM / 1.185 km

Alcance:
915 NM / 1.695 km

(12.000 ft, 45% de Potência, Reserva de 45 min)

(12.000 ft, 55% de Potência, Reserva de 45 min)

589 NM / 1.091 km

924 NM / 1.711 km

(PMD, FL120, Potência Máxima, Tanque Cheio, Reserva de 45 min)

(PMD, FL120, Potência Máxima, Tanque Cheio, Reserva de 45 min)

Número de Assentos:
1 + 3 (pilotos + passageiros)

Número de Assentos:
1 + 3 (pilotos + passageiros)

AERONAVES A PISTÃO

T206H Turbo Stationair HD

Bonanza G36

Baron G58

Excelente espaço interno.

Aeronave com maior produção contínua
da história.

Bimotor mais consagrado da indústria.

Porta com abertura ampla para os
mais diversos tipos de operação.
Facilidade de reconfiguração de interior.
Maior carga útil da família.
Capaz de operar com tranquilidade
com 6 passageiros a bordo.

Robustez assegurada pela certificação
em categoria utilitária.
Interior confortável e sofisticado.
Trem de pouso resistente para operação
em qualquer terreno.
Porta traseira ampla, que facilita
o embarque e o desembarque.

Redundância dos dois motores Continental IO-550.
Tranquilidade para voar com segurança de dia
ou de noite, seja qual for sua agenda.
Potência de sobra, inclusive na remota possibilidade
de uma operação monomotora.
Radar meteorológico proporciona a tranquilidade
para operar sob qualquer condição de tempo.

Alcance:
703 NM / 1.302 km

Alcance:
920 NM / 1.704 km

Alcance:
1.480 NM / 2.741 km

(8.000 ft, 45% de Potência, Reserva de 45 min)

(Traslado em Cruzeiro Econômico, Reserva de 45 min)

(Traslado em Cruzeiro Econômico, Reserva de 45 min)

611 NM / 1.132 km

778 NM / 1.441 km

1.216 NM / 2.252 km

(PMD, FL120, Potência Máxima, Tanque Cheio, Reserva de 45 min)

(PMD, FL120, Potência Máxima, Tanque Cheio, Reserva de 45 min)

(PMD, FL120, Potência Máxima, Tanque Cheio, Reserva de 45 min)

Número de Assentos:
1 + 5 (pilotos + passageiros)

Número de Assentos:
1 + 5 (pilotos + passageiros)

Número de Assentos:
1 + 5 (pilotos + passageiros)

APÓS DOMINAREM OS CÉUS, OS
TURBO-HÉLICES CONQUISTAM
O CAMPO.
Há alguns anos, o agronegócio tem sido um dos principais motores da economia
brasileira e especialistas garantem que, não fossem os problemas estruturais
e de logística do País, o s números poderiam ser ainda melhores. Fato é que muitos
empresários do setor já conseguem driblar tais dificuldades, ao utilizarem aeronaves
como ferramentas de trabalho. E neste papel, os aviões do tipo turbo-hélice reinam
absolutos, pois possuem características que atendem perfeitamente às necessidades
do agronegócio.
Os mais famosos deles são os modelos das famílias King Air e Caravan, fabricados pela
Beechcraft e Cessna respectivamente. Todos representados no Brasil com exclusividade
pela TAM Aviação Executiva.
Os modelos apresentam potência de sobra, robustez e operam com facilidade em
qualquer tipo de pista, desde aeroportos com grande infraestrutura, até fazendas.
Além de muito mais rápido, o deslocamento se torna possível inclusive em áreas de
difícil acesso.
As aeronaves ainda são capazes de levar muita carga ou um número grande de
passageiros, com muito conforto e segurança. Seu custo operacional é baixo e a rede
de assistência é ampla, com presença nos principais pontos do Brasil. Tudo isso faz
dos turbo-hélices grandes aliados dos empresários do setor, que veem seus negócios
alçarem voos cada vez mais altos.

Família King Air
A linha King Air é uma das mais tradicionais, com mais de 50 anos de fabricação.
É a aeronave mais utilizada no agronegócio, graças as suas características
muito adequadas ao segmento.
Turbo-hélice com a maior participação de mercado no Brasil.
Combina baixo custo operacional, robustez e confiabilidade.
Pode operar com segurança em diferentes tipos de pista, incluindo as não preparadas.
Ótimo espaço interno – alta capacidade de bagagem.
A cabine pressurizada e com formato ovalado oferece ainda mais conforto aos passageiros,
que contam com mais espaço para pernas e ombros.
Aviônicos de última geração – agora, com o novo painel Pro Line Fusion.
Infinidade de opcionais customizáveis.

King Air C90 GTx

King Air 250

King Air 350i

Família Caravan
A aeronave multimissão da Cessna – atende perfeitamente aos mais variados segmentos.
Versatilidade ao extremo: pode ser reconfigurada para transportar muitos passageiros
ou muita carga – incluindo grandes volumes.
Excelente alcance, perfeito para quem precisa se deslocar entre longas distâncias.
Opera em até 99,8% de todas as pistas homologadas do Brasil, incluindo pistas de terra
e não preparadas, o que lhe permite chegar onde as linhas aéreas regulares não vão.
Baixo custo operacional.
Robusto, forte e resistente.

Disponível nas versões Caravan 675 e Grand
Caravan EX, podendo ter capacidade anfíbia,
cada uma com características ideais para
seu negócio.

Grand Caravan EX

Caravan Anfíbio

Caravan 675

Cessna Denali
Alta tecnologia, performance e qualidade.
Maior cabine da categoria, proporcionando o máximo em conforto para passageiros.
Porta traseira ampla para cargas, que oferece maior versatilidade à aeronave.
Aviônicos Garmin G3000, já tradicional na linha de jatos Citation, possui plataforma
de voo sofisticada e com o que há de mais novo em aviônicos touchscreeen.
Nova hélice de 5 pás McCauley, de material composto, melhorando
eficiência e razão de subida.
Um moderno motor turbo-hélice GE de 1.240 shp, com controle FADEC
e 4.000 horas de intervalo de revisão.
Trem de pouso robusto, ideal para operação em pistas curtas e não preparadas.
Tecnologias que, comprovadamente, proporcionam uma redução de até
15% no consumo de combustível, fazendo dele o modelo com menor
custo operacional da categoria.

PREVISÃO DE ENTREGA: 2020

Cessna SkyCourier 408
Um utilitário bimotor turbo-hélice de asa alta, que atende tanto às operações
dedicadas ao transporte regional de pessoas, quanto às operações voltadas ao
transporte de grandes volumes de carga em contêineres padronizados do tipo LD3.
Construído para operações de intensa utilização.
Em sua versão cargueira, contará com uma ampla porta de carga e uma
cabine com piso plano, para acomodar até 2,7 toneladas (6.000 lb) ou três
contêineres LD3.
Em sua outra versão, o modelo terá capacidade para até 21 ocupantes
(19 passageiros e 2 tripulantes) e incluirá diferentes portas para
tripulação e passageiros.
Conta com grandes janelas na cabine, permitindo a entrada de luz
natural e uma excelente visibilidade durante todo o voo.
Ambas as configurações contarão com um ponto de
abastecimento único, o que diminui o tempo da
aeronave em solo.

PREVISÃO DE ENTREGA: 2020

ENTENDA POR QUE OS JATOS
E HELICÓPTEROS JÁ SÃO UMA
REALIDADE NO CAMPO.
O grande benefício de ter um jato executivo em sua operação é o fato de poder se
deslocar com muita agilidade, conforto e privacidade entre grandes distâncias. E no
agronegócio, onde empresários e gestores precisam visitar propriedades em diferentes
localizações e em curto espaço de tempo, o equipamento pode ser fundamental para
o sucesso do negócio.
Atenta às necessidades do mercado, a Cessna, maior fabricante de aeronaves gerais do
mundo, detém em seu portfólio uma variedade de modelos que incluem desde jatos de
entrada - menores e com operação simplificada, inclusive em pistas curtas típicas em
fazendas - como os modelos Super Midsize, maiores e com mais autonomia, indicados
para quem precisa levar seus negócios ainda mais longe. Todos eles equipados com
o que há de mais moderno no segmento e preparados para funcionarem como uma
extensão do escritório. Não à toa, alguns dos principais grupos ligados ao agronegócio
no Brasil já contam com esta ferramenta de trabalho.
Já os helicópteros são ótimos para quem divide seu tempo parte na cidade, parte no
campo. Muitos proprietários vivem nas grandes metrópoles, mas frequentemente vão
à fazenda, seja para comandar seus negócios in loco, seja para descansar com a família.
Poder decolar e pousar de praticamente qualquer local e sem a necessidade de enfrentar
trânsito e aeroportos faz toda a diferença. Há ainda o fato de que os helicópteros
possibilitam o voo pairado, tornando viável o mapeamento e o monitoramento de
regiões amplas – um verdadeiro facilitador para quem é do meio. Dentre os modelos
mais vendidos estão os da Bell, uma das mais importantes fabricantes de helicópteros
do mundo e que equipa seus produtos com tecnologia de ponta e recursos que tornam
a máquina uma verdadeira aliada do empresário.

JATOS

HELICÓPTEROS

Para mais informações, entre em contato conosco:

11 2890.7800
vendas.aeronaves@tamexecutiva.com.br
www.tamaviacaoexecutiva.com.br
tamaviacaoexecutiva

