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LICENÇAS E CERTIFICADOS 

Serviços Especiais Manutenção Venda 

Blade  

Conjuntos completos e peças do propulsor 

568F-1 e 568F-5 – Equipam ATR 500/600 e 

CASA C295. 

 

Ensaios não destrutivos                            

    

Pinturas aeronáutica 

Reparos estruturais em compósitos 

Metalização por aspersão térmica 

 Ultrassom conforme AMS-

STD-2154, Partícula 

Magnética conforme ASTM 

E1444,  Eddy Current 

conforme MIL-HDBK-728/2 e 

ABNT NBR 15548,  Líquido 

Penetrante conforme ASTM 

E1417,  Termografia. 

Fibras de carbono 

Kevlar                        

Vidro 

Hélices, Hub, Transfer tubes, 
Atuadores, Spinner, Bulkhead, 

Adjusting Nut 

 

Servos atuadores de Rotor Principal e de 

Cauda de Esquilo, Dauphin e AW109. 

 

PCU5000 – Governador de hélice aprovado 

pelo FAA como PMA, utilizado na maioria das 

aeronaves monomotor a pistão Cessna, 

Mooney, Piper e Beechcraft. Caso você opte 

pelo nosso produto, nenhuma adaptação é 

necessária nas suas aeronaves. 

 

Reparos em “Flap Tracking” 

MAURICIO MAZZINI Iniciou suas atividades na APS Brasil em 01 de fevereiro de 2016 para estruturar e implementar todas as normas e exigências da legislação 

brasileira na área de qualidade focado no segmento aeronáutico. Um funcionário altamente capacitado com conhecimento extraordinário no que compete aos órgãos 

reguladores como ANAC, ISSO 9001, SAS 9100, dentre outros. Devidos o seu excelente desempenho, meados de 2019 recebeu uma proposta pela nossa matriz nos USA 

para se juntar ao time deles como Diretor da Qualidade e final e 2019 foi expatriado para os USA. Uma pessoa com caráter excepcional, uma família exemplar, dois 

filhos maravilhosos. “Não desista, vá em frente. Sempre há uma chance de você tropeçar em algo maravilhoso. Nunca ouvimos falar em ninguém que tivesse 

tropeçado em algo enquanto estava sentado.”     
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Contato Comercial 

Hub 

Transfer Tube 

Actuator 

Slip Ring 

Armazenagem                                      A APS Brasil além das manutenções, vendas e serviços especiais oferece aos seus clientes Serviços de 

ARMAZENAGEM de componentes aeronáuticos. Nossos clientes, dentre eles Rolls Royce, os quais nos confiam plenamente em nossa 

responsabilidade para armazenar seus componentes. Entre com contato com nosso comercial e agende uma visita. 

A APS Brasil está altamente capacitada e 

licenciada pelos fabricantes ATR e UTC 

Aerospace. É a única empresa na América 

Latina autorizada a executar “Overhaul” no 

“hall” de componentes. Além disso a APS 

Brasil executa testes, recertificações e 

reparos, incluindo de vazamento, dentro da 

mais alta qualidade sempre seguindo as 

normas e Leis pelos órgãos competentes, 

bem como os manuais de seus respectivos 

fabricantes. A APS Brasil está equipada com 

equipamentos e ferramentas modernas, 

todos os seus funcionários são treinados 

constantemente a fim de atender as 

exigências e manter a alta qualidade 

aplicada nos processos.         

Contate nossa 

área comercial 

Contate nossa 

área comercial 

Contate nossa 

área comercial 

Contate nossa 

área comercial 

Contate nossa 

área comercial 

Para entrar em contato com a APS Brasil você também pode enviar seus e-mails para: apsbrasil@aircraftpropeller.com 

  

INFORMATIVO 
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