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ثل في شركة هيلي بارك تاكسي آيرو في البرازيل. قام سيرغي مركز خدمة معتمد يتم القابضة "المروحيات الروسية"شركة افتتحت 

اوستابينكو مدير مبيعات المروحيات المدنية في الشركة القابضة بتقديم شهادة الخدمة و الترخيص لجوان فيلوسو رئيس الشركة مركز هيلي 

 بارك تاكسي آيرو.

أمريكا الالتينية التجاري ألعمال الطيران، الذي سيقام في ساو باولو، آبأغسطس خالل فعاليات مؤتمر ومعرض  21و قد تم عقد االجتماع في 

البرازيل. تشارك "المروحيات الروسية" تقليديا في هذا الحدث. سوف يساهم ظهور مركز خدمة معتمد في البرازيل في عملية ناجحة الستخدام 

 في أمريكا الجنوبية. 21مروحيات كا 

تاكسي آيرو: "نحن سعداء لحصولنا على صفة مركز خدمة معتمد و نحن نخطط في المستقبل القريب قال جوان فيلوسو رئيس هيلي بارك 

في إس هي إحدى الطائرات  22آيه  21إلجراء الصيانة ليس فقط لطائراتنا المروحية فقط، و إنماا أيضا للطائرات األخرى. تعتبر مروحية كا 

 ثير من المهام، وتتميز بفعالية عملية عالية".الفريدة من نوعها، ما يجعلها مثالية لتنفيذ الك

شركة "المروحيات الروسية" واثقون من أن عالقات التعاون الناجح مع شركة هيلي بارك تاكسي آيرو، القت استمرارا طبيعيا من خالل 

وسية الصنع في أمريكا حصولها على ترخيص مركز الخدمة، و سيكون لذلك تأثير إيجابي على آفاق تعزيز استخدام مروحيات "كا" ر

 الجنوبية.

سيرغي اوستابينكو، مدير مبيعات الطائرات المروحية المدنية في شركة "المروحيات الروسية" القابضة: "هذه هي واحدة من المناطق 

ة منتجات الشركة الرئيسية التي نعمل فيها، نحن مهتمون في تزويد مشغلي المروحيات بخدمات ذات جودة عالية خالل جميع مراحل دورة حيا

 القابضة".

سيكون مركز خدمة هيلي بارك تاكسي آيرو المعتمد قادر على تنفيذ مجموعة كاملة من أعمال اإلصالح و صيانة الطائرات المروحية 

هذه الطائرة . و تستخدم 1121في إس، التي تستخدمها الشركة بنجاح منذ عام  22آيه  21المحورية، والوثائق التقنية المقدمة لمروحيات كا 

 لنقل السلع التجارية و الصناعية على الحمل الخارجي وبناء مرافق البنية التحتية في المناطق النائية من حوض األمازون.

سوف يحصل مركز خدمة هيلي بارك تاكسي آيرو بموجب االتفاق إلى الوثائق التقنية المتعلقة بالمروحيات و التي يجري تحديثها باستمرار 

حية واألجزاء المكونة لها. فإن الجانب الروسي يقوم بتزويد الزمالء البرازيليين بالدعم الفني إلجراء صيانة المروحيات والتغييرات على المرو

 على تصميمها. ويمكن أيضا في المركز إجراء دورات تدريبية و إعادة تأهيل.

بلدا حول العالم. يتم استخدامها إلعمال البحث واإلنقاذ الخاصة  21عن في إس اليوم األكثرإستخداما في ما يزيد 11آيه  21تعتبر مروحيات كا 

ة وأعمال البناء و التركيب في األماكن العالية، فإن األحداث األكثر صعوبة لرجال االطفاء، لنقل البضائع داخل جسم الطائرة وعلى الحمول

 راقبة.الخارجية، تقليم االغابات، إخالء المرضى والجرحى، وتقوم بدوريات م

ع من المهم جدا بالنسبة لشركة "المروحيات الروسية" القابضة أن تقدم خدمات عالية الجودة و ال سيما خدمة الصيانة خالل مرحلة ما بعد بي

رت" و المروحيات. تعمل اليوم مراكز خدماتنا في كوريا الجنوبية وكندا واسبانيا. كما تعمل الشركة القابضة بالتعاون مع "روسوبورون اكسبو

في" في مصر، كما  1-17و "مي  8"أوبورون بروم" حاليا لتنفيذ عدة مشاريع أخرى. نخطط العام القادم الفتتاح مركز خدمة مروحيات مي 

. ينبغي أن يستكمل في العام نفسه إعادة تجهيز 1122ش في بيرو بحلول عام  272في البرازيل، مي  23سنفتتح مراكز خدمة مروحيات مي 

 .3في  27-ح الطائرات في الهند إلصالح ميمصنع إصال

http://rostec.ru/ar/about/company/339
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 تنوي شركة "المروحيات الروسية" تحسين شبكتها العالمية، من خالل تلبية أعلى المعايير الدولية الحديثة، هذا ما أكده المكتب اإلعالمي

 للشركة.

 

 
Press-contacts 
T: +7 495 627 5545, доб. 7240 
F: +7 495 627 5424 
www.russianhelicopters.aero  

twitter.com/RusHeliCo 
facebook.com/RussianHelicopters 
youtube.com/user/RussianHelicopters 
vk.com/russianhelicopters

press@rus-helicopters.com 
 

https://twitter.com/rushelico
http://www.facebook.com/RussianHelicopters
http://www.youtube.com/user/RussianHelicopters
http://vk.com/russianhelicopters

