Embraer KC-390 chega aos Estados Unidos para uma série de
testes em voo
Jacksonville, Flórida, 20 de novembro, 2017 – O novo jato de transporte militar e
reabastecimento Embraer KC-390 iniciará uma série de testes em voo nos Estados Unidos
como parte de sua campanha de ensaios para certificação. A aeronave deixou o Brasil no
último sábado e hoje chegou às instalações da Embraer em Jacksonville, Flórida.
Durante as próximas duas a três semanas, a aeronave realizará testes nos sistemas de
aviônicos, de medição de ruído externo e operações com vento cruzado.
“O KC-390 estabelece novos padrões no mercado e a campanha de testes em voo está
progredindo extremamente bem, comprovando o desempenho e as capacidades da aeronave”,
disse Jackson Schneider, presidente e CEO da Embraer Defense & Security. “Estamos muito
satisfeitos com a maturidade que este produto já alcançou e totalmente confiantes de que sua
certificação será alcançada conforme previsto”.
O KC-390 é capaz de executar diversas missões, como transporte de carga, lançamento de
tropas ou de paraquedistas, reabastecimento aéreo, busca e salvamento, evacuação aeromédica
e combate a incêndios, além de apoio a missões humanitárias. A aeronave pode transportar até
26 toneladas de carga a uma velocidade máxima de 470 nós (870 km/h), além de operar em
ambientes hostis, inclusive a partir de pistas não preparadas ou danificadas.
Desde o início da campanha de testes em voo, em outubro de 2015, os dois protótipos do KC390 demonstraram altas taxas de disponibilidade, acumulando mais de 1.450 horas de voo. A
Capacidade Operacional Inicial (IOC) deve ser atingida até o final deste ano e a primeira
entrega está programada para acontecer em 2018.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
Sobre a Embraer
Empresa global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial,
Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve,
fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer suporte e serviços de pós-venda.
Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a
cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo,
transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.
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A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal
exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades
industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades,
nas Américas, África, Ásia e Europa.

Sede (Brasil)

América do Norte

Europa, Oriente Médio e África

China

Ásia Pacífico

Comunicação Corporativa
press@embraer.com.br
Cel.: +55 12 98152 4845
Tel.: +55 11 3841 6085

Alyssa Ten Eyck
aeyck@embraer.com
Cel: +1 954 383 0460
Tel.: +1 954 359 3847

Guy Douglas
guy.douglas@nl.embraer.com
Cel: +31 (0)657120121
Tel: +31 (0)202158109

Mirage Zhong
mirage.zhong@bjs.embraer.com
Cel.: +86 185 1378 5180
Tel.: +86 10 6598 9988

Nilma Missir-Boissac
nilma.boissac@sin.embraer.com
Cell: +65 9012 8428
Tel.: +65 6305 9955

