Embraer faz primeira entrega do mais novo jato executivo Praetor 600,
que entra no mercado na liderança da categoria supermédio
São José dos Campos, SP, 28 de junho de 2019 – A Embraer anunciou hoje a primeira
entrega do seu mais novo jato executivo, o Praetor 600, da categoria supermédio, para um
cliente europeu. A cerimônia de entrega foi realizada na unidade de São José dos Campos
(SP), onde o primeiro Praetor 600 saiu da linha de montagem híbrida em que o Legacy 450 e
Legacy 500 também são produzidos. A montagem do Praetor 600 também ocorrerá, em breve,
em Melbourne, Flórida (EUA), onde a Embraer já realizou a montagem de mais de 360
aeronaves dos modelos Phenom e Legacy desde 2011.
“Estamos muito satisfeitos com a primeira entrega do Praetor 600 e confiantes de que o nosso
cliente ficará fascinado com o jato executivo mais avançado tecnologicamente e mais
disruptivo a entrar no mercado”, disse Michael Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer
Aviação Executiva. “O Praetor 600 certamente criará uma nova experiência de valor para
nossos clientes e os apoiará tanto no âmbito pessoal como empresarial.”
Lançado e apresentado em outubro de 2018 durante a NBAA-BACE (National Business
Aviation Association’s Business Aviation Conference and Exhibition), o Praetor 600 foi
certificado em abril de 2019, apenas seis meses após seu anúncio, se tornando o único jato da
categoria supermédio a ser certificado desde 2014.
“O Praetor 600 libera todo o potencial da sua plataforma por meio de um avançado projeto de
design, engenharia e tecnologia nunca antes visto na categoria de cabines médias”, disse
Daniel Moczydlower, Vice Presidente de Engenharia e Tecnologia da Embraer. “Com
tecnologia Full Fly-by-Wire de quarta geração desenvolvida pela Embraer e mais de 25
patentes registradas pelas inovações na arquitetura e design do seu interior, o Praetor 600
proporcionará aos clientes a experiência mais exclusiva da indústria e elevará as suas
expectativas de jatos executivos.”
Entrando na liderança do seu segmento, o Praetor 600 é uma aeronave pioneira, sendo a
primeira com tecnologia Full Fly-by-Wire que, além de reduzir turbulências em voo fazendo
com que passageiros tenham um voo muito suave, torna o voo o mais eficiente possível.
O Praetor 600 é agora o jato executivo de porte supermédio com maior alcance, com
capacidade de fazer voos sem escalas entre Dubai e Londres, Paris e Nova York, São Paulo e
Miami. Com quatro passageiros e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 tem um alcance
intercontinental de 4.018 milhas náuticas (7.441 km), com a capacidade de carga útil mais alta
de sua classe, e a Mach 0.80 o alcance é de 3.719 milhas náuticas (6.887 km).
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Link para imagens: https://eej.imagerelay.com/sb/81425c13-bc60-42f4-bbb1540924ad34ec/entrega-do-primeiro-praetor-600
Sobre o Praetor 600
O Praetor 600 é a aeronave mais inovadora e tecnologicamente avançada a entrar na categoria
dos jatos supermédios, oferecendo a melhor experiência ao cliente com uma combinação
inigualável de desempenho, conforto e tecnologia. O Praetor 600 será o jato executivo de
porte supermédio mais avançado, que permite voos sem escalas entre Londres e Nova York.
Com quatro passageiros e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 terá um alcance intercontinental
de 4.018 milhas náuticas (7.441 km), com a capacidade de carga útil mais alta de sua classe, e
a Mach 0.80 o alcance é de 3.719 milhas náuticas (6.887 km).
Sendo o único jato executivo de porte supermédio com tecnologia Full Fly-by-Wire e redução
de turbulência, os passageiros aproveitarão o voo mais suave possível em uma cabine de 6 pés
de altura, complementada por inigualáveis 5.800 pés de altitude da cabine para maior conforto
dos passageiros. O Embraer DNA Design da cabine inclui oito poltronas totalmente
reclináveis que podem ser convertidas em quatro camas para descanso completo. A cabine
inclui uma cozinha na entrada, um lavabo privativo traseiro com toalete a vácuo e uma área de
bagagem dentro da cabine de passageiros. O espaço total para bagagem é o maior da categoria
de jatos supermédios.
A tecnologia avançada também é abundante em toda a cabine, começando com o Upper Tech
Panel, exclusivo da indústria, que exibe informações de voo e oferece recursos de
gerenciamento de cabine, também disponíveis em dispositivos pessoais por meio do
Honeywell Ovation Select. O Gogo AVANCE L5 e a conectividade de alta capacidade e de
alta velocidade para todos a bordo estão disponíveis por meio de banda Ka da Viasat, com
velocidades de até 16Mbps e IPTV, outro recurso exclusivo entre os jatos executivos de
médio porte. Um sistema opcional de entretenimento a bordo consiste em um sistema de
vídeo de alta definição, surround sound e várias opções de entrada de áudio e vídeo.
O Praetor 600 apresenta o avançado painel de aviônicos Pro Line Fusion da Rockwell Collins
com quatro monitores LCD de alta resolução de 15,1 polegadas e capacidade de operação sem
papel, com planejamento de voo gráfico e o exclusivo recurso de exibição vertical de
meteorologia, alerta situacional similar ao de controle de tráfego aéreo com ADSB-IN e a
capacidade preditiva do radar de identificação antecipada de cisalhamento de vento, além de
gráficos e mapas Jeppesen. As cabines de comando do Praetor também oferecem opções que
incluem o E2VS (do inglês Embraer Enhanced Vision System) com HUD (do inglês, Head-up
Display) e EVS (do inglês, Enhanced Vision System), Sistema de Referência Inercial (do
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inglês, Inertial Reference System) e Sistema de Orientação de Visão Sintética (do inglês,
Synthetic Vision Guidance System). O Praetor 500 é equipado com dois motores turbofan
Honeywell HTF 7500E avançados e econômicos em termos de combustível, os mais
ecológicos da categoria.

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, entre os mais amplos da indústria, é
formado pelos jatos Phenom 100, Phenom 300E, Legacy 450, Legacy 500, Praetor 500,
Praetor 600, Legacy 650E e Lineage 1000E. A frota da Embraer Aviação Executiva excede a
marca de 1.300 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 executive.embraer.com.br
Siga-nos no Twitter: @Embraer
Sobre a Embraer
Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer completa 50 anos de atuação nos
segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação
Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas,
além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no 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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