Embraer E170, Brazylia

Podczas naszej fascynującej rodzinnej
podróży przenosimy się z miejsca na
miejsce głównie samolotami. Inaczej nie
bylibyśmy w stanie odwiedzić tylu krajów
w tak krótkim czasie. Dlatego powinienem
opisać w moim dzienniku przynajmniej
jeden samolot.

bo w końcu Embraer jest produkcji
brazylijskiej. A Brazylia to nie tylko, jak
wielu myśli, amazońska dżungla, Indianie,
karnawał w Rio de Janeiro i oczywiście
piłka nożna, której jestem zagorzałym
kibicem – to również kraj pełen nowoczesności i niezwykłych przedsięwzięć
architektonicznych, takich jak miasto
Brasilia zbudowane od zera w samym
sercu dżungli. A wiecie, że Brasilia widziana z lotu ptaka przypomina samolot?

Wybrałem Embraera E170.
Już słyszę, jak pytacie: „Dlaczego akurat
Embraer E170? Podaj chociaż trzy powody,
dlaczego właśnie Embraer”…
Proszę bardzo, oto one:
bo firma Embraer odniosła niebywały
sukces w świecie;
bo program Embraer E170 rozpoczęto
dokładnie wtedy, kiedy się urodziłem –
w czerwcu 1999 r.;

Quiz:

Czy Embraer E170 jest we flocie LOTu?
Odpowiedź:
Tak, mamy dziesięć Embraerów E170.
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Tomek:
lat 11, wzrost: 145 cm, waga: 35 kg.
Embraer E170:
długość: 29,90 m, wysokość: 9,67 m,
rozpiętość skrzydeł: 26 m,
waga: 21140 kg.

Embraer E170 to wąskokadłubowy
odrzutowiec wykorzystywany w lotach na
średnich dystansach, czyli ok. 3000 km,
co oznacza, że spokojnie można nim latać
po Europie. Może on zabrać na pokład
70 pasażerów. W samolocie jest jeszcze
miejsce dla 8 członków załogi.

Dwójka jest chyba szczęśliwą cyfrą
Embraera E170. Układ foteli we wnętrzu
samolotu to 2+2, samolot posiada 2 silniki
zamocowane pod skrzydłami, 2 zbiorniki
paliwowe, a w kabinie jest miejsce dla 2
pilotów. W dodatku Embraer E170 odbył
swój pierwszy lot w 2002 r.
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