Embraer vende Legacy 500 para Centreline, que se torna a maior
operadora do modelo de jato executivo da Europa
Genebra, Suiça, 29 de maio de 2018 – A Embraer anunciou hoje um acordo de compra para um
jato executivo Legacy 500 usado. A revelação acontece no primeiro dia da 18ª Convenção e
Exposição da Aviação Executiva Europeia (EBACE) em Genebra, na Suíça. A aeronave será
operada pela Centreline, empresa britânica totalmente dedicada a serviços de jatos
particulares, que já opera dois Legacy 500. A entrega desse pedido adicional está prevista
para agosto de 2018.
“É com grande satisfação que apoiamos o crescimento da Centreline com o revolucionário
Legacy 500”, disse Michael Amalfitano, Presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva.
“Com projeto elegante e engenharia brilhante, o Legacy 500 entrega valor verdadeiro a
operadores e uma experiência inigualável para passageiros”.
“Temos muito orgulho da nossa tradição em encontrar a aeronave perfeita, que melhor atende
às necessidades singulares dos nossos clientes e que está alinhada com os valores da nossa
marca”, disse Tanya Raynes, CEO da Centreline. “Com o Legacy 500 é fácil prover uma
experiência excepcional aos nossos clientes e sua popularidade sustenta uma boa fonte de
receita para os proprietários das aeronaves”.
O Legacy 500 tem um design de cabine elegante, com um divã que se transforma em leito e
seis assentos que também podem se tornar leitos durante voos, permitindo descanso e
relaxamento total, permitindo descanso e relaxamento total. É complementado por uma
cozinha completa, lavabo privativo com armário e o mais generoso compartimento de
bagagem da sua classe.
“Estou empolgado pela adição à nossa frota de mais um Legacy 500, cujo design do interior e
cabine silenciosa impressionam nossos clientes”, disse o comandante James Pyne, Gerente de
Operações de Voo da Centreline. “Sempre recebemos comentários positivo dos clientes e o
excepcional desempenho de pista da aeronave oferece aos nossos passageiros a conveniência
de desembarcarem ainda mais próximos dos seus destinos”.
Com 15 aeronaves em operação por toda a Europa, África e Oriente Médio, e mais de 60 em
todo o mundo, o Legacy 500 é um jato de cabine média que tem estabelecido novos padrões
de experiência do passageiro, oferecendo o voo mais suave possível como benefício da
tecnologia fly-by-wire.
Para maiores informações sobre a Centreline, visite: www.centreline.aero
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Sobre o Legacy 500
O Legacy 500 tem a melhor cabine de passageiros da sua categoria, com 1,83m de altura,
similar às de algumas aeronaves na categoria super midsize. Oito poltronas podem ser
convertidas em quatro leitos para repouso completo em uma altitude equivalente de cabine de
5.800 pés. O sistema de entretenimento a bordo inclui vídeo de alta definição, som surround,
várias opções de entrada de áudio e vídeo, sistema de gerenciamento de cabine, e três opções
de comunicação de voz e conectividade.
O Legacy 500 é o primeiro jato midsize totalmente equipado com sistema de comandos de
voo digital, baseado na tecnologia full fly-by-wire, com manche lateral de controle (sidestick)
e a suíte de aviônicos Rockwell Collins Pro Line Fusion em quatro telas planas LCD de alta
resolução, de 15 polegadas, completamente digital, com planejamento gráfico de voo, além de
opções como autobrakes, e o E2VS (Embraer Enhanced Vision System), o qual combina o
Head Up Display (HUD) e o Enhanced Vision System (EVS).
O Legacy 500 é capaz de voar a 45.000 pés (13.716 m) de altitude e é equipado com dois
motores Honeywell HTF7500E, os mais ecológicos de sua classe. Decolando de uma pista tão
curta quanto 4.084 pés (1.245 m), o Legacy 500 tem um alcance de 3.125 milhas náuticas
(5.788 quilômetros), com quatro passageiros a bordo, nas condições NBAA IFR, o que
permite voos sem escalas, de São Paulo a Caracas (Venezuela), Los Angeles (EUA) a
Honolulu (Havaí), Teterboro (EUA) a Londres (Inglaterra).

Sobre a Embraer Aviação Executiva
A Embraer é uma das maiores fabricantes de jatos executivos do mundo, tendo entrado neste
segmento de mercado a partir de 2000, com o lançamento do jato Legacy. A Embraer Aviação
Executiva foi constituída em 2005. Seu portfólio, um dos mais amplos da indústria, é formado
pelos jatos Phenom 100EV, Phenom 300E, Legacy 450, Legacy 500, Legacy 650E e Lineage
1000E. A frota da Embraer Aviação Executiva excede a marca de 1.200 jatos, que estão em
operação em mais de 70 países. Os clientes são apoiados por uma rede global de 70 centros de
serviços entre próprios e autorizados, complementados por um Contact Center 24/7. Para
maiores informações visite www.EmbraerExecutiveJets.com

Siga-nos no Twitter: @Embraer

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

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.
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.
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