
MAIOR DISPONIBILIDADE
Troca Imediata de peças, estoque Airbus

VALORIZAÇÃO NA REVENDA
Vantagem competitiva na venda de aeronaves usadas

PREVISIBILIDADE DE GASTOS
Taxas fixas de hora de voo

Seja HCare Smart - EBH!

USD 75.000,00 por 300 horas ou 3 anos* de operação,
preço de referência para o helicóptero H125
*DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE O LIMITE DE 300 HORAS
¹ O PREÇO SERÁ AVALIADO DE ACORDO COM A CONFIGURAÇÃO DA AERONAVE
² IMPOSTOS E FRETE JÁ INCLUSOS NO VALOR

mais informações:
list.hcare.hb@helibras.com.br

EBH 
Exchange By-the-Hour

Cobertura de Manutenção 
Não Programada



Este programa oferece compromissos

contratuais, que podem ser customizados de

acordo com as necessidades de cada operador.

As condições padrão de entrega, são:

• Entregas AOG em todo o Brasil: 7 dias

• Entregas de rotina: 15 dias

Para itens monitorados por TBO, ou algumas

peças controladas por Service Life Limit (SLL),

pode ocorrer uma diferença de horas (TSO /

TSN) entre a peça fornecida em Troca Standard

e a peça removida da aeronave do operador

(core).

O saldo entre as horas das peças trocadas, seja

crédito ou débito, é calculado anualmente.

Caso o cliente exceda 300 horas em 3 anos de

operação, a cobertura poderá ser estendida

através de negociação específica de um novo

pacote.

- Este plano não inclui os motores;

- A aeronave deve estar com o Certificado de

Aeronavegabilidade (CA) e Inspeção Anual

de Manutenção (IAM) em dia;

- Sujeito à aprovação do cadastro.

Suporte Estendido

- A Cobertura de Manutenção Não

Programada é acessível a todos os

operadores da Airbus Helicopters e

permite aumentar a disponibilidade de

peças ligadas à manutenção não

programada;

- Nenhum valor de ticket de entrada terá

que ser pago para entrar neste programa;

- Graças a uma taxa fixa, o uso deste

serviço permite que você monitore o

orçamento de manutenção de

componentes, evitando custos

inesperados e gastos desnecessários;

- 90% do valor agregado da célula é

coberto pelo programa;

- O serviço de Cobertura de Manutenção

Não Programada é uma ferramenta de

otimização dos seus ativos, pois aumenta

a disponibilidade operacional do seu

helicóptero e valoriza sua revenda.

Escopo
A Cobertura de Manutenção Não Programada da Helibras é um serviço de trocas de

peças por evento, baseado no pagamento de uma taxa fixa mensal. Consiste em cobrir a

manutenção não programada referente aos itens que compõem 90% do valor agregado

da célula, melhorando assim a disponibilidade da aeronave graças ao estoque dedicado

de peças da Airbus.

O plano envolve a cobertura desses eventos não programados, com prazos de entrega

curtos, de no máximo 7 dias corridos para casos de AOG.

Essa cobertura é aplicável a uma lista contratual que inclui componentes dinâmicos, pás

do rotor principal e de cauda, além de peças e equipamentos standard.

Pré-Condições Benefícios


