Pierwszy, polski program FO oferujący zakup udziału w samolocie Diamond Twin Star DA42
Zalety wynikające z zakupu udziału w samolocie Twin Star DA42 w Programie SkyBROS :









20% udział już za 329 000 PLN netto!
100 motogodzin w ramach udziału w ciągu roku
4 lata trwania umowy
znacznie niższe koszty utrzymania samolotu
kadra doświadczonych pilotów zawodowych i liniowych
profesjonalne zarządzanie samolotem
intuicyjny system rezerwacji i planowania lotu
dostęp do całej floty samolotów znajdujących się w programie

Diamond Twin Star DA42 to niewątpliwie jeden z najciekawszych i
najbardziej nowatorskich samolotów dwusilnikowych na świecie.
Napęd samolotu stanowią dwa, tłokowe silniki wysokoprężne,
każdy o mocy 170HP, zasilane paliwem JET A1. Dzięki
zastosowaniu silników diesla, samolot charakteryzuje się bardzo
niskim zużyciem paliwa, co znacząco wpływa na ochronę
środowiska oraz ogromny zasięg samolotu – przy powiększonych
zbiornikach ponad 2000km. Poza ekonomicznym aspektem
wynikającym z zastosowania silników wysokoprężnych, warto
zwrócid uwagę na o wiele łatwiejszy dostęp paliwa JET A1 na
światowych lotniskach. Ma to szczególne znaczenie przy
planowaniu lotów do wschodnich lub południowych krajów jak np.
Ukraina, czy Włochy, gdzie na większości lotnisk występuje jedynie
nafta lotnicza JET A1.

Austriacka firma Diamond Aircraft znana jest
na całym świecie jako producent „latających
limuzyn”. Określenie to nie wzięło się bez
powodu, a Twin Star DA42 jest tego
najlepszym dowodem. Wykonana w całości z
kompozytów konstrukcja dzięki zgrabnej i
dynamicznej linii kadłuba, budzi uzasadniony
zachwyt klientów. Nie sposób przejśd koło
tego
samolotu
obojętnie.
Perfekcja
wykonania, dobór wysokogatunkowych
materiałów oraz wyjątkowa dbałośd o
szczegóły, przewodzi na myśl jakośd
porównywalną do luksusowych samochodów niemieckich producentów. Twin Star DA42 to
technologiczne arcydzieło, które trafia zarówno do hedonistów, jak i klientów szukających
niezawodnego samolotu dwusilnikowego wyposażonego w najnowsze urządzenia oraz rozwiązania
techniczne dostępne na rynku General Aviation.

Zastosowanie podwójnego napędu w samolocie Twin Star DA42 daje ogromne poczucie
bezpieczeostwa i komfortu na wypadek, gdyby ustała praca jednego z silników. Na szczęście
prawdopodobieostwo zdarzenia się takiej awarii jest znikome, gdyż nad niezawodną pracą silników
czuwa system FADEC (Full Authority Digital
Engine Control). Mimo to warto podkreślid,
iż nawet na jednym silniku samolot wciąż
może bez trudu wykonywad lot poziomy i
wznoszący. Na bezpieczeostwo lotu wpływa
również instalacja przeciwoblodzeniowa TKS
chroniąca silniki i krawędzie natarcia
skrzydeł przez oblodzeniem. Awionikę
stanowią dwa szklane kokpity Garmin
G1000, na których wyświetlane są wszystkie
parametry lotu wraz z zaktualizowaną mapą
przestrzeni powietrznej.

W celu jak najlepszej optymalizacji dostępu do samolotu przez wszystkich uczestników programu
SkyBROS, zdecydowaliśmy się podzielid samolot tylko na 5 udziałów. Dzięki Programowi SkyBROS
mają Paostwo niepowtarzalną okazję stad się właścicielem tego wspaniałego samolotu już za 20%
jego wartości przy okazji zyskując dostęp do całej floty samolotów Twin Star DA42. Wszystkie
samoloty znajdujące się w programie są przez nas profesjonalnie zarządzane i przygotowywane do
lotu na żądanie klienta w wybranym miejscu i czasie. Jeśli są Paostwo zainteresowani naszą ofertą to
serdecznie zapraszamy na lotnisko Konstancin Jeziorna w celu wykonania lotu zapoznawczego.

