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Novos jatos executivos 
chegando para você
por Mark Huber e Thierry Dubois

Um olhar sobre os designs recentes 
feitos para entrar em operação durante 
os próximos anos.

New business jets 
coming to you
by Mark Huber and Thierry Dubois

A look at the newly designed models 
set to enter service during the next 
few years.

Business aircraft 
buyers have plenty  
to choose from

Buying a business aircraft is a complicated pro-
cess with numerous factors to consider. Each year, 
AIN sister publication Business Jet Traveler pub-
lishes its annual Buyers’ Guide to provide all the 
key information and provide expert guidance. For 
LABACE visitors AIN is happy to provide a selec-
tion of key parts of this exclusive buyers’ guide. In 
today’s edition of LABACE Convention News (pages 
16-25), we consider all the new business aircraft now 
being prepared to enter service and provide charts 
detailing performance and pricing information for 
current aircraft. In our Wednesday edition, the buy-
ers’ guide will include information on the latest 
cabin electronics and options for completing your 
cabin interior. You can find the entire 2014 BJT 
Buyers’ Guide at www.bjtonline.com/buyers-guide.

Our guide begins with a summary of new jets 
under development across all size categories. –C.A.

Compradores de 
Aeronaves Executivas 
Têm Opções de Sobra

Comprar uma aeronave executiva é um processo 
complicado com inúmeros fatores a serem consid-
erados. A cada ano, a Business Jet Traveler, publica-
ção parceira da AIN, publica seu Guia do Comprador 
para fornecer todas as informações chave e orien-
tação de especialistas. Para visitantes da LABACE, a 
AIN tem o prazer de fornecer uma relação de par-
tes relevantes desse exclusivo guia do comprador. 
Na edição de hoje da LABACE Convention News 
(páginas 16-25), nós consideramos todas as novas 
aeronaves que estão se preparando para entrar em 
operação e incluímos tabelas detalhando o desem-
penho e informações de preço para aeronaves atuais. 
Na nossa edição de Quarta-feira o conteúdo do guia 
do comprador irá incluir informações sobre os ele-
trônicos de cabine mais recentes e opções para com-
pletar o interior de sua cabine. Você pode encontrar o 
guia completo (2014 BJT Buyers’ Guide) no endereço:  
http://www.bjtonline.com/buyers-guide.

Nosso guia começa com uma lista de novos jatos sendo 
desenvolvidos em todas as categorias de tamanho.  –C.A.
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MONOMOTORES LEVES

Cirrus Vision SF50: A Cirrus antecipa a certificação de seu 
esperado jato SF50 monomotor que havia ficado para o final de 
2015. O primeiro protótipo voou em março e mais dois entrarão 
no programa de testes. As aeronaves de teste diferem apenas 
um pouco do protótipo não conforme, prova de conceito que a 
companhia tem voado desde 2008: possuem o nariz um pouco 
mais longo e loft de fuselagem mais alto que o modelo voando 
atualmente. O layout de assentos cinco-mais-dois é contido mas 
a Cirrus adicionou opções como radar de clima, uma “estação 
de alívio” e couro mais resistente. A empresa já está começando 
a acelerar a produção adicionando robôs de fábrica e um molde 
de fuselagem para toda o composto da aeronave. A Cirrus rece-
beu depósitos para mais de 500 destes jatos.

Flaris LAR 01: Sediada na Polônia, a recém-chegada da avia-
ção revelou seu jato leve monomotor para cinco assentos no Paris 
Air Show no último verão e um protótipo deve voar ainda neste 
ano, seis meses após o cronograma de desenvolvimento inicial. 
O atraente Flaris inclui portas para cabine de passageiros princi-
pal com dobradiças posteriores, reminiscente dos carros Lincoln 
Continental dos anos de 1960; asas e estabilizadores removíveis, 
um tanque de combustível na fuselagem, degelo elétrico e um 
paraquedas balístico dentro-do-nariz aeronave-completa. 

BIMOTOR LEVE
HondaJet: O longo caminho da Honda até o mercado 

parece estar se aproximando do final com a certificação do seu 
bimotor leve sendo esperada ainda para este ano, após atra-
sos no desenvolvimento e replanejamento  dos seus motores 
GE Honda HF120. A Honda alega que a aeronave tem de 15 
a 20 por cento mais eficiência de combustível e maior velocid-
ade que modelos rivais. O jato de cinco a seis passageiros será 
certificado para operações com um piloto. O HondaJet acopla 
uma fuselagem composta de fibra de carbono a asas metálicas, 
e o posicionamento dos motores em pylons sobre-as-asas sig-
nifica maior volume na cabine de passageiros e espaço gener-
oso para que estiquem as pernas.

Uma frota de aeronaves de teste (que parece quase idêntica 
ao protótipo que tem voado desde 2003) está acumulando horas. 
Mais de 1.000 funcionários estão trabalhando no imenso campus 
de 83 acres em Greensboro, Carolina do Norte, que tem mais de 
180.000 metros quadrados de área construída e deve produzir de 
70 a 100 aeronaves por ano quando a produção estiver a todo 
vapor. A produção dos dois primeiro anos já está vendida.

TAMANHO MÉDIO LEVE
Cessna Citation Latitude: Anunciado em 2011, o leve 

de tamanho médio Citation Latitude voou primeiro em fever-
eiro deste ano e está programado para entrar em operação no 
próximo ano. O Latitude é o primeiro Citation com piso plano  
(e não com corredor rebaixado), e a cabine de passageiros tem 

LIGHT SINGLE-ENGINE

Cirrus Vision SF50: Cirrus anticipates late 2015 cer-
tification for its long-delayed SF50 single-engine jet. It 
flew the first conforming prototype in March and will 
add two more to the flight-test program. The conform-
ing test aircraft differ just a little from the non-confor-
mal, proof-of-concept prototype the company has flown 
since 2008: they feature a slightly longer nose and higher 
fuselage loft than the model currently flying. The five-
plus-two seating layout is retained but Cirrus has added 
options such as weather radar, a “relief station” and 
upgraded leathers. The company already is beginning to 
gear up for production by adding factory robotics and a 
fuselage lay-up mold for the all-composite aircraft. Cir-
rus has received deposits for more than 500 of the jets. 

Flaris LAR 01: The Poland-based aviation new-
comer unveiled its five-seat, single-engine light jet at the 
Paris Air Show last summer and a prototype is expected 
to fly later this year, about six months behind the initial 
development schedule. The eye-catching Flaris features 
rear-hinged main cabin doors reminiscent of 1960s Lin-
coln Continental cars, detachable wings and stabilizers, 
a fuselage fuel tank, electric de-icing and an in-the-nose 
whole-aircraft ballistic parachute. 

LIGHT TWIN-ENGINE
HondaJet: Honda’s lengthy path to market appears 

to be nearing an end with certification of its light twin 
now expected late this year, following delays in the 
development and redesign of its GE Honda HF120 
engines. Honda claims the aircraft has 15 to 20 percent 
greater fuel efficiency and higher speed than competing 
models. The five- to six-passenger jet will be certified for 
single-pilot operation. The HondaJet mates a carbon-
fiber composite fuselage to metal wings, and the posi-
tioning of the engines on over-the-wing pylons means 
larger cabin volume and generous passenger legroom. 

A fleet of conformal test aircraft (which look almost 
identical to the prototype that has been flying since 
2003) is racking up hours. More than 1,000 employees 
are working at Honda’s massive 83-acre Greensboro, 
North Carolina campus, which has 600,000 square feet 
under roof and should be able to turn out 70 to 100 air-
craft per year when production is fully ramped up. The 
first two years of production are already sold out.

LIGHT MIDSIZE
Cessna Citation Latitude: Announced in 2011, the 

light midsize Citation Latitude first flew in February 
this year and is slated to enter service next year. The Lat-
itude is the first Citation with a flat floor (no dropped 
aisle), and the cabin is 27.5 feet long, 72 inches tall and 

77 inches wide. The standard seat-
ing arrangement accommodates 
passengers with a forward, dual-
seat, side-facing divan, a club-
four grouping of single seats and 
two more single seats aft of that. 
The Latitude features Garmin 
G5000 avionics and the wireless 
fiber-optic Clairity cabin-man-
agement system. The G5000 has 
three 14-inch LCD primary and 
multifunction displays and four 

CIRRUS VISION SJ50  Continued on page 18 u 
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8,3 metros de comprimento, 182 centímet-
ros de altura e 195 centímetros de largura. O 
arranjo padrão dos assentos acomoda pas-
sageiros com um divã lateral, com dois assen-
tos, na parte da frente do avião, um grupo de 
quatro assentos colocados frente a frente e mais 
dois assentos avulsos após estes. O Latitude 
possui aviônica Garmin G5000 e o sistema de 
gerenciamento de cabine de passageiros sem 
fio por fibra ótica Clairity. O G5000 tem três 
mostradores primários e multifuncão de LCD 
de 14 polegadas e quatro painéis de controle 
por toque. Ele oferece as últimas novidades em 
equipamentos de segurança, incluindo visão 
sintética, gráficos eletrônicos e os gráficos de 
aeroporto da Garmin Safe Taxi. O sistema Clair-
ity permite controle completamente sem fio 
das funções da cabine de passageiros. É com-
patível com eletrônicos pessoais.

Como seus predecessores, o Latitude tem 
boa capacidade em pistas curtas; ele poderá 
facilmente utilizar pistas com menos de 1.200 
metros sob praticamente qualquer condição 
de carga.

450 Legacy da Embraer: o bimotor 
médio leve Legacy 450 da Embraer fez seu pri-
meiro voo no último dezembro; a certificação 
é esperada para o fim do próximo ano ou iní-
cio de 2016. Irmão mais curto do Legacy 500 
tamanho médio, o 450 compartilha muitos 
de seus sistemas e características, incluindo 
motores, aviônica, fuselagem, diâmetro e con-
troles de voo fly-by-wire. O sistema de pres-
surização da aeronave mantém a altitude da 
cabine a 6.000 pés na altitude máxima de cru-
zeiro do 450 que é 45.000 pés. A cabine de 
206 metros cúbicos oferece assentos para sete 
a nove passageiros. O gerenciamento de cab-
ine e IEF são cortesia do HD Ovation Select Sys-
tem, que permite controle de entretenimento, 
comunicações, luzes, temperatura, janela e 
mais através das unidades drink-rail-mounted, 
pelo controle remoto wireless portátil ou uma 
cozinha touchscreen. O sistema se integra 
com comunicação via satélite de alta velocid-
ade e uma variedade de eletrônicos.

A cabine de commando oferece aviônica 
Rockwell Collins Pro Line Fusion. Os quatro 
grandes LCDs de matriz ativa no painel conectam 
os pilotos com a visão sinteticamente potencial-
izada com um head-up display; gráficos eletrôni-
cos, mapas, representações gráficas climáticas a 
partir de um sistema de radares meteorológicos 
intuitivos Multiscan que vê até 300 milhas adi-
ante; e um sistema de gerenciamento de super-
fície de aeroporto que minimiza as chances de 
incidentes no solo. O Fusion pode futuramente 
acomodar tecnologias adicionais como recon-
hecimento de voz, orientação de superfície e 
transmissão de vigilância automática, o futuro  
do controle de tráfego aéreo.

Pilatus PC-24: Entrada dramática do 
Pilatus no Mercado de jatos no ano passado, 
o PC-24 combina a economia operacional 
do jato leve com capacidade e conforto de 
um jato tamanho médio super e está voltado 
para ofertas mais convencionais da Cessna e 
Embraer. Como o icônico PC-12 monomotor 
turbopropulsor, o PC-24 manteve uma porta 
pós carga e a capacidade de operar em cam-
pos sem melhorias ou pavimentos. Os novos 
motores Williams têm elementos únicos, 
incluindo impulso angular automático, bicos 
de vetorização de impulso passivo, modo de 
potência silenciosa no lugar de uma unidade 
de potência auxiliar para fornecer potência no 
solo, pré-refrigerador integral para condicionar 
o ar de purga e reduzir perda de atrito e motor 
com entrada para anti-gelo e redutor de ruído.

Inicialmente, o conjunto de aviônica person-
alizada apelidada de Pace -Pilatus Advanced 
Cockpit Environment–é baseada nos sistemas 
Primus Apex e Epic da Honeywell e inclui todas 
as mais recentes inovações. A volumosa cab-
ine de passageiros proporciona mais espaço 
do que o Cessna XLS+ ou que o Phenom 300 
da Embraer e tem piso plano, o que significa 
menos espaço para a cabeça no corredor. A 
aeronave terá sete opções de interiores para 
layouts que incluem executivo, transporte para 
o trabalho, combi e configurações de alteração 
rápida assim como opções para lavatório de 
serviço externo, tanto dianteiro com traseiro e 
cozinhas. O Pilatus aguarda o primeiro voo iní-
cio do próximo ano e a certificação em 2017.

TAMANHO MÉDIO
Bombardier Learjet 85: O novo transconti-

nental da Bombardier, modelo leve tamanho 
médio super todo composto fez seu primeiro 
voo em abril. Graças à construção composta, 
o 85 pesa apenas um terço a mais que o con-
sideravelmente menor Learjet 60XR e precisa 
de apenas 20 por cento mais impulso, pode 
voar 495 milhas náuticas a mais com uma 
carga de combustível comparável e tem velo-
cidade de cruzeiro um pouco maior.

Várias configurações estarão disponíveis, 
incluindo uma com oito assentos executi-
vos avulsos em um layout de dois conjuntos 
frente a frente e um com seis assentos avul-
sos e um divã de três lugares. Os assentos avul-
sos ficam elevados a 30 polegadas e reclinam à 
posição completamente deitados. Este Learjet 
de pernas longas também inclui uma cozinha 
completa e um lavatório traseiro na cabine de 
passageiros. Como várias outras cabines con-
temporâneas, a do 85 incorpora janelas para 
cabine de passageiros maiores, com 12x16 
polegadas cada, e revestimento de teto e pare-
des laterais mais monolíticos e simplificados. A 
Bombardier recorreu à Lufthansa Technik para 
fornecer o sistema de gerenciamento de cab-
ine;  à RockwellCollins para um sistema de 

touchscreen control panels. It offers all 
the latest safety equipment, including 
synthetic vision, electronic charts and 
Garmin’s Safe Taxi airport charts. The 
Clairity system allows completely wire-
less control of cabin functions. It is com-
patible with personal devices.

Like its predecessors, the Latitude has 
good short-runway capability; it will easily 
be able to use runways shorter than 4,000 
feet under almost any load condition.

Embraer’s Legacy 450: Embraer’s 
Legacy 450 medium light twinjet made its 
first flight last December; certification is 
expected late next year or early 2016. The 
shorter sibling of the Legacy 500 mid-
size, the 450 shares many of its systems 
and characteristics, including engines, 
avionics, fuselage diameter and fly-by-
wire flight controls. The aircraft pres-
surization system keeps cabin altitude at 
6,000 feet at the 450’s maximum cruising 
altitude of 45,000 feet. The 678-cubic-
foot cabin offers seating for seven to nine 
passengers. Cabin management and IFE 
are courtesy of Honeywell’s HD Ova-
tion Select system, which allows for con-
trol of entertainment, communications, 
lights, temperature, window shades and 
more via drink-rail-mounted units, wire-
less handheld remotes or a galley touch-
screen. The system can interface with 
high-speed satellite communications and 
a variety of consumer electronics.

The cockpit offers Rockwell Collins 
Pro Line Fusion avionics. The four large 
active-matrix LCDs in the panel connect 
the pilots with synthetic enhanced vision 
with an optional head-up display; elec-
tronic charts, maps, graphical weather 
depiction from an intuitive MultiScan 
weather radar system that sees up to 
300 miles out; and an airport surface-
management system that minimizes the 
chances of ground mishaps. Fusion can 
grow to accommodate future technology 
add-ons such as voice recognition, sur-
face guidance and automatic dependent 
surveillance-broadcast, the future of air 
traffic control.

Pilatus PC-24: Pilatus’s dramatic 
entry into the jet market last year, the 
PC-24, combines light-jet operating eco-
nomics with super-midsize-jet capabil-
ities and comfort and is aimed at more 
conventional offerings from Cessna and 
Embraer. Like the company’s iconic 
PC-12 single-engine turboprop, the 
PC-24 retains an aft cargo door and 

the capability to operate from short, 
unpaved and unimproved fields. The new 
Williams engines have unique features, 
including automatic thrust reverse, pas-
sive thrust vectoring nozzles, quiet power 
mode in place of an auxiliary power unit 
to provide ground power, integral pre-
cooler to condition bleed air and reduce 
drag losses and an anti-ice and noise-
suppressing engine inlet.

Up front, the customized avionics 
suite dubbed Pace–Pilatus Advanced 
Cockpit Environment–is based on the 
Honeywell Primus Apex and Epic sys-
tems and features all the latest advances. 
The voluminous passenger cabin pro-
vides more overall space than either the 
Cessna XLS+ or the Embraer Phenom 
300 and has a flat floor, which means less 
headroom in the aisle. The aircraft will 
come with seven interior alternatives for 
layouts that include executive, commuter, 
combi and quick-change configurations 
as well as options for an externally ser-
viced lavatory, either forward or aft, and 
galleys. Pilatus expects first flight early 
next year and certification in 2017.

MIDSIZE
Bombardier Learjet 85: Bombardier’s 

new transcontinental, all-composite light 
super-midsize model made its first flight 
in April. Thanks to composite construc-
tion, the 85 weighs only one third more 
than the considerably smaller Learjet 
60XR and needs just 20 percent more 
thrust, can fly 495 nautical miles farther 
on a comparable load of fuel and has a 
slightly higher top cruise speed. 

Several configurations will be avail-
able, including one with eight single 
executive seats in a double-club layout 
and one with six single seats and a three-
place divan. The single seats are pitched 
at 30 inches and recline into full-berth-
ing positions. This longer-legged Learjet 
also features a full galley and an aft cabin 
lavatory. Like several other contempo-
rary cabins, the one in the 85 incorpo-
rates larger passenger cabin windows, 
12 by 16 inches each, and more mono-
lithic, streamlined headliners and side-
walls. Bombardier has tapped Lufthansa 
Technik to provide the cabin-manage-
ment system; Rockwell Collins for a 
three-screen Pro Line Fusion avionics 
system with synthetic vision; and Pratt 
& Whitney Canada for new PW307B 
turbofan engines.

Cessna Citation Longitude: The big-
gest Citation yet is a stretched and 

CESSNA CITATION LATITUDE

PILATUS PC-24

 Continued on page 20 u 

 continua na página 20  u 

Novos jatos executivos
ucontinuação da página 16

New business jets
uContinued from page 16



longer-legged variant of the Citation Lat-
itude. Scheduled to enter service in 2017, 
it shares the Latitude’s avionics, cabin-
management system, seats, windows and 
fuselage cross-section, but is nine feet lon-
ger and turns to Snecma’s new Silvercrest 
engines for power. Cessna has selected 
the Garmin G5000 for the Longitude, 
employing the same three-screen “touch 
control” avionics architecture that the 
company is using on the Latitude. The 
cabin-management system will build on 
the Clairity equipment.

The aircraft seats eight passengers in 
a cabin featuring a large forward galley 
and an aft lavatory with vacuum-flush-
ing toilet. The forward cabin may include 
a crew lavatory as well as a third crew/
flight-attendant seat. Like the Latitude’s 

interior cross-section, the Longitude’s 
is 72 inches tall and 77 inches wide. The 
forward club-four configuration is capa-
cious and the single executive seats are 
full berthing. There is room for another 
club-four in the aft cabin or a three-place 
divan, certified for takeoff and landing, 
opposite an entertainment center with 
large flat-screen monitor.

The Longitude has limited, comput-
erized fly-by-wire capabilities for con-
trolling the rudder, spoilers and brakes 
(“brake-by-wire”). Its 30-degree swept 
wing incorporates leading-edge slats, 
winglets, centrifugal ailerons and five 
speed-brake/spoiler panels per side. All 
this combines to give the aircraft good 
short-field capabilities under most load 
conditions. 

Embraer Legacy 500: This is the larger 
companion to the Legacy 450. Entry into 
service is expected later this year. Com-
pared with the 450, the 500’s fuselage 

is six feet longer, and range with IFR 
reserves increases to 2,800 nautical miles 
with eight passengers. The 500 will carry 
up to 12 passengers in a cabin that is 
near super-midsize, measuring 26 feet, 10 
inches long; six feet, 10 inches wide; and 
six feet tall. 

Customers can choose between a large, 
well-appointed forward galley and oppo-
site storage or a single, side-facing seat 
ideal for a cabin attendant. Or they can 
have a side-facing, two-place divan oppo-
site a small refreshment center. The wet 
galley features hot and cold water, four 
gallons of potable water, crystal stor-
age and an ice drawer, compartments for 
china and silverware, 110V power outlet 
and optional video monitor and espresso 
maker. Passengers will be able to bring 
more luggage, skis and golf clubs than 
they could fit in almost any other mid-
size or super-midsize jet: the 500 offers 
150 cubic feet of baggage space–110 in 
the external compartment and another 40 
in the closet that can be accessed through 
the lavatory.

LARGE
Dassault Falcon 5X: Dassault launched 

its long-anticipated large twinjet last year 
and expects it to enter service in 2017. The 
5X features an expanded fuselage diame-
ter of nearly 8.9 feet–the widest ever for 
a Falcon–plus fly-by-wire controls, new 
Snecma Silvercrest engines and advanced 
flight-control surfaces on the wings. It has 
a range of 5,200 nautical miles with eight 
passengers. Dassault claims that it is 50 
percent more fuel efficient than current, 
comparable aircraft on a 1,500-nautical-
mile mission.

Dassault Falcon 8X: Dassault Avia-
tion has unveiled its Falcon 8X trijet, a 
significant step up from the popular 7X. 
A longer cabin offers more layout pos-
sibilities, including the option to install 
a large aft lavatory with a shower and a 
crew rest area in the front section and 
still have a comfortable three-lounge 
cabin in between. The 8X also offers 
greater range–6,450 nautical miles. From 
Los Angeles, Beijing is within reach. 
From New York, the 8X can travel non-
stop to Dubai. The first flight is planned 
for early next year, with deliveries begin-
ning in the second half  of 2016. The 
model will reportedly sell for about 10 
percent more than the 7X, which would 
put the price in the neighborhood of $58 
million. Direct operating costs are esti-
mated at $4,075 per hour.  o
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aviônica de três telas Pro Line Fusion com visão 
sintética; e à Pratt & Whitney Canada para os 
novos motores turbo propulsores PW307B.

Cessna Citation Longitude: O maior 
Citation até o momento é a variação alongada 
e com pernas longas do Citation Latitude. 
Programado para entrar em operação em 
2017, ele compartilha a aviônica do Latitude, 
sistema de gerenciamento de cabine, assen-
tos, janelas e fuselagem cross-section, mas é 
2,7 metros pés mais longo e usa a potência 
dos novos motores Silvrecrest, da Snecma. A 
Cessna selecionou o Garmin G500 pelo Lon-
gitude, empregando o mesmo “touch con-
trol” de três telas, a arquitetura de aviônica 
que a empresa está utilizando no Latidude. 
No sistema de gerenciamento de cabine será 
utilizado equipamento Clairity.

A aeronave tem capacidade para oito pas-
sageiros numa cabine que inclui uma ampla 
cozinha dianteira e um lavatório traseiro com 
privada de descarga a vácuo. A cabine dian-
teira pode incluir um lavatório para a tripulação 
assim como um terceiro assento para tripulação/
comissário de bordo. Assim como o diâmetro 
de fuselagem interior do Latitude, o Longitude 
tem 72 polegadas de altura e 77 polegadas de 
largura. A configuração dianteira com quatro 
assentos frente a frente tem grande capacidade 
e os assentos executivos avulsos deitam com-
pletamente. Há espaço para mais um conjunto 
de quatro assentos frente a frente na cabine tra-
seira ou um divã de três lugares certificado para 
decolagem e aterrissagem, de frente a um cen-
tro de entretenimento com monitor tela plana 
de tamanho grande.

O Longitude tem capacidade limitada, 
computadorizada fly-by-wire para contro-
lar o leme, spoiler e freio (“brake-by-wire”). 
Sua asa em flecha de 30 graus incorpora 
ripas inovadoras, winglets, ailerons centrifu-
gais e cinco painéis de velocidade/freio/spoiler 
de cada lado. Tudo isso combinado para dar 
a cada aeronave boa capacidade em campos 
curtos sob a maioria das condições de carga.

Embraer Legacy 500: Este é o maior com-
panheiro para o Legacy 450. A entrada em 
operação é esperada para ainda este ano. 
Comparado ao 450, a fuselagem do 500 é 1,8 
metros mais longa, e a variação com as reservas 
IFR aumentam para 2.800 milhas náuticas com 
oito passageiros. O 500 leva até 12 passageiros 
numa cabine que é quase tamanho médio 
super, medindo oito metros de comprimento, 
dois metros de largura e 1,8 metros de altura.

Os clientes podem escolher entre uma coz-
inha dianteira ampla e bem posicionada em 
frente a um depósito ou um assento avulso 
virado para a lateral ideal para atendimento de 
cabine. Ou podem ter um divã de dois lugares 
virado para a lateral em frente a um pequeno 

centro de bebidas. A cozinha molhada inclui 
água quente e fria, quatro galões de água 
potável, depósito para cristais e gaveta de 
gelo, compartimento para porcelana e pra-
taria, tomadas 110V e um monitor de vídeo 
opcional e máquina de café expresso. Os pas-
sageiros poderão trazer mais bagagem, skis e 
tacos de golfe do que poderiam fazer caber 
em qualquer outro jato de tamanho médio ou 
super médio: o 500 oferece 45 metros cúbicos 
de espaço para bagagem - 2,8 m no comparti-
mento externo e outros 10 m no armário que 
pode ser acessado pelo lavatório.

GRANDE
Dassault Falcon 5X: A Dassault lançou 

seu muito esperado jato bimotor grande no 
ano passado e espera que entre em operação 
em 2017. O 5X inclui diâmetro de fuselagem 
expandido em quase 2,7 metros–o mais largo 
até hoje para um Falcon–e mais controles fly-by 
wire, novos motores Snecma Silvercrest e avan-
çadas superfícies de controle de voo nas asas. 
Tem alcance de 5.200 milhas náuticas com 
oito passageiros. A Dassault alega que tem 50 
por cento mais capacidade de aproveitamento 
do combustível do que aeronaves atuais com-
paráveis numa missão de 1.500 milhas náuticas.

Dassault Falcon 8X: A Dassault Avia-
tion revelou seu trijato Falcon 8X, um signif-
icativo passo à frente do popular 7X. Uma 
cabine mais longa oferece maiores possibili-
dades de layout, incluindo a opção de insta-
lar um amplo lavatório traseiro com ducha e 
uma área de repouso para a tripulação na área 
dianteira e ainda ter espaço para uma cabine 
com três ambientes no meio. O 8X ainda ofe-
rece maior alcance–6.450 milhas náuticas. 

De Los Angeles, Pequim está dentro da área 
de alcance. De Nova Iorque, o 8X pode via-
jar sem parar até Dubai. O primeiro voo está 
planejado para o início do próximo ano, com 
as entregas começando na segunda metade 
de 2016. O modelo está programado para ser 
vendido por 10 por cento a mais que o 7X, o 
que colocaria o preço em torno de $58 mil-
hões de dólares. Os custos operacionais dire-
tos são estimados em $4.075 por hora. o
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