Embraer e ELTA criam um novo segmento de mercado com o
lançamento do P600 AEW
Paris, França, 18 de junho de 2019 – A Embraer Defensa & Segurança
egurança e a ELTA Systems
Ltd (ELTA), subsidiária da Israel Aerospace Industries (IAI), assinaram, na 53ª edição do
Paris Air Show International,, um Acordo de Cooperação Estratégica para desenvolvimento
desenvolv
do
P600 AEW (Alerta
Alerta Aéreo Antecipado). Concebido para atuar em um novo segmento do
mercado de AEW, esta aeronave de
d última geração é baseada na moderna plataforma super
midsize do jato executivo Embraer Praetor 600. O sensor primário do P600 AEW é o radar
AESA (Digital Active Scanned
Scanne Array) de 4ª geração da IAI/ELTA
ELTA com capacidade de IFF
integrada.
Nessa cooperação, a Embraer Defensa
Defen & Segurança fornecerá a plataforma aérea, sistemas de
solo,, sistemas de comunicações e integração de aeronaves, enquanto a IAI-ELTA
IAI
fornecerá o
radar AEW, SIGINT (inteligência
teligência de sinais) e outros sistemas eletrônicos.
O P600 AEW abrange o crescente mercado para capacidade aeroembarcadas de inteligência,
vigilância e reconhecimento para países que exigem soluções economicamente viáveis,
viáveis de
alto desempenho e flexíveis para missões de
d defesa e segurança
ança interna. O Embraer Praetor
600 é o jato executivo super midsize de melhor desempenho de sua categoria, oferecendo
alcance intercontinental com excelente capacidade de carga útil, alta disponibilidade e
confiabilidade, curto tempo de retomada de operação e baixo custo de ciclo de vida.
Juntamente com a tecnologia de ponta dos sensores da ELTA, a solução P600 AEW oferece
os benefícios de sistemas comprovados e avançados e recursos disponibilizados, até agora,
apenas em plataformas muito maiores.
O P600 AEW pode fornecer imagens situacionais de aérea integradas e estendidas
monitorando a atividade aérea em áreas fora da cobertura dos
do radares terrestres.
terrestre Pode executar
várias missões, tais como defesa
efesa aérea, alerta antecipado, comando e controle,
ontrole, eficiência da
frota de combate, defesa territorial
erritorial e vigilância marítima.
arítima. Além disso, o P600 AEW pode ser
configurado com uma vasta gama de sistemas de sensores de controle para alerta antecipado,
antecipado
incluindo a 4ª geração de radar AEW AESA Digital, IFF civil e militar,
militar, ESM/ELINT
ESM/
com
capacidade de recepção de ameaças-radar, comando e controle,
ontrole, pacote de comunicação
abrangente, incluindo redes
edes de dados e links via satélite, além dee um robusto sistema de
autoproteção (SPS).
Uma solução de comunicações abrangente permite a capacidade de link de dados, bem como
a comunicação por satélite para operações além da linha de visada. Também assegura a
interoperabilidade com as forças aliadas. O recurso de guerra centrada em rede (NCW)
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transforma o P600 AEW em um membro de uma rede tática. Um sistema avançado de
autoproteção (SPS) realiza a detecção de ameaças potenciais, ativando quaisquer medidas de
suporte eletrônico necessárias.
“Esta plataforma oferece desempenho e flexibilidade superiores resultando na melhor
proposta de valor em sua categoria”, disse Jackson Schneider, presidente e CEO da Embraer
Defensa & Segurança.. “Ele pode ser facilmente configurado para atender às necessidades do
cliente e poder executar uma ampla variedade de missões de uma maneira mais eficiente e
econômica”.
“Como parte da nova estratégia da IAI, estamos intensificando nossas colaborações com
empresas globais, alavancando o know-how
know how e a tecnologia acumulada ao longo de décadas de
operações nas áreas aeroespacial
aeroespacia e de defesa. Como pioneiros dos jatos executivos AEW, a
ELTA Systems fez grandes progressos ao longo dos anos para oferecer recursos AEW
econômicos
os para as crescentes necessidades globais” disse Yoav Tourgeman, presidente da
ELTA e vice-presidente
presidente executivo da IAI. “Essa parceria forjada com a Embraer Defensa
Defen &
Segurança nos permite introduzir um novo segmento de mercado, oferecendo um sistema
AEW econômico em plataforma executiva de médio porte”.
porte
Link para foto:
https://embraer.bynder.com/share/F8FCFED1
https://embraer.bynder.com/share/F8FCFED1-8A43-4230-8C4A23D9D2BF0647
8C4A23D9D2BF0647
Siga-nos
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.
pós
Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer
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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Sobre a Israel Aerospace Industries
A IAI Ltd. é a maior empresa aeroespacial e de defesa de Israel e líder mundial em tecnologia
e inovação, especializada no desenvolvimento e fabricação de sistemas avançados para
segurança aérea, espacial, marítima, terrestre,
terrestre, cibernética e doméstica. Desde 1953, a empresa
fornece soluções tecnológicas avançadas para clientes governamentais e comerciais em todo o
mundo, incluindo: satélites, mísseis, sistemas de armas e munições, sistemas não tripulados e
robóticos, radares, C4ISR
4ISR e muito mais. A IAI também projeta e fabrica jatos executivos e
aeroestruturas, realiza revisão e manutenção em aeronaves comerciais e converte aeronaves
de passageiros em configurações de reabastecimento e carga.
Para mais informações:
Valtecio Alencar,, Comunicação Corporativa, Embraer, Tel. (011) 98106-7295,
valtecio.alencar@embraer.com.br
Dafna Slyper Ravitz,, Gerente de Comunicação, IAI, Tel. +972 52-3189797
daravitz@iai.co.il, www.iai.co.il

Sede (Brasil)

América do Norte

Europa, Oriente Médio e África

China

Ásia Pacífico

Comunicação Corporativa
embraer@idealhks.com
Cel.: +55 11 98890 7777
Tel.: +55 11 4873 7984

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
Cel.: +65 9012 8428
Tel.: +65 6305 9955

