Kaliteli ve başarılı projelerle büyüyerek müşterilerine
geniş bir hizmet yelpazesi sunan Atak Filo
bilgili ve deneyimli ekibiyle Türk Sivil Havacılık
pazarında öncü bir firma olmaktadır.
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VERİMLİLİK

Helikopterin sahip olduğu verimlilik, üstün uçuş karakteristiği,
ileri seviye kontrol/ manevra kabiliyeti,
dayanıklılık ve ileri seviye uçuş
emniyeti, kullanıcılarına sunduğu
öne çıkan faydalarıdır.

EC225 HAKKINDA

Eurocopter EC225, iki yataklı bir helikopterdir ve müşteri yapılandırmasına
bağlı olarak 2 mürettebat ve bir kabin görevlisi ile birlikte 24 yolcu
taşıyabilir. Offshore destek ve VIP yolcu taşımacılığı görevleri ile
kamu hizmeti misyonları için pazarlanmaktadır.

• EC225 iç su deposu
4000 litre su depolayıp,
taşıyabilmektedir.
• 90 saniyede içini
doldurabilecek kapasitede
pompaya sahiptir.
• Depoladığı suyu 4 saniye içerisinde
serbest bırakmaktadır.

ÇOK
YÖNLÜ

EC225'in çok yönlülüğü ve yük
taşıma kapasitesi helikopterin
yüksek hassasiyette su taşımasını
sağlamaktadır.

EC255

Hayatları en zor koşullarda kurtarmak için hızlı ve yüksek performanslı bir
araç gerekir. Her hava koşulunda EC225, her türlü arama ve kurtarma
görevlerini yerine getirmek üzere İŞ BAŞINDA!...

İş gücü sayesinde yeni
ve geliştirilmiş kabin

Önce Güvenlik

Güvenlik, bir numaralı önceliğimiz ve yolcuları zorlu ortamlarda taşıyanlar için
operasyonel güvenliği artırmaya yönelik girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz.

ÖNCE
GÜVENLİK

Sektördeki en uzun helikopter aralığı,
daha verimli bir ulaşım çözümleri
anlamına gelmektedir.

Önemli görevlerde
kullanılmak üzere
geliştirilmiş, kullanım
kolaylığı sağlayan
otopilot özelliği

EC255 faaliyetlerine yönelik
hazırlanan ek güvenlik klavuzu

Yeni kademeli oturma düzeni ile
konforlu ve güvenli yolculuk

Arama ve Kurtarma

EC255 ile her hava koşulunda arama ve kurtarma çalışmaları daha kolay

19 kişilik kapasite

Çift Vinç

Kolay açılabilir kapı ve pencere

1 Kurtarıcı

Tıbbi desteğe olanak sağlayan
özel yapılandırma

Kamera
Işıldak

Gelişmiş pencere tutacağı kolları

İleri Düzey
Teknoloji
Daha güvenli
inişler sağlar.

Konsol ve vinç
için 1 operatör

Çıkarılabilir yakıt tankları

Teknik Bilgiler

En İyi Müşteri Hizmetleri
Tam zamanlı
dijital harita

Tüm hava koşullarında
azaltılmış pilot iş gücü

Tüm yerel ve ulusal
operasyonlara
7/24 hazır
Müşteri Servisi

Dayanıklılık

Tüm yerel ve ulusal
operasyonlara
7/24 hazır
Müşteri Servisi

Max. Hız

Max. Ağırlık

Boyutlar

Standart
Yakıt Tankı

Bıçakların dönmesi ile birlikte 19.5m
4.97 m

3.0 m

Ekstra
Yakıt Tankı

İlave Yakıt
Deposu ile
Max. Menzil

Yolcu
Kapasitesi

Bıçakların Katlanmış Hali
4.10 m

2.0 m

16.79 m
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