Eurocopter România aniversează de 10 ani de existenţă prin lansarea primului
elicopter Puma Mk2 modernizat la Ghimbav, destinat Forţelor Aeriene Regale
Britanice
Braşov, 24 Septembrie 2012
În cei 10 ani de activitate, Eurocopter România a devenit lider mondial în furnizarea de
servicii de mentenanţă, revizii şi reparaţii capitale pentru elicoptere. Acest moment
aniversar a fost marcat prin lansarea primului elicopter Puma Mk2 modernizat la fabrica
de lângă Braşov, aerovană aparţinând Ministerului Apărării al Marii Britanii.
Infiinţată în 2002 pentru a contribui la dezvoltarea pieţei de elicoptere şi a industriei aeronautice
româneşti, Eurocopter România şi-a extins în mod susţinut activitatea în timp, reuşind în perioada
precedentă să îşi dubleze anual cifra de afaceri.
Pe lângă activităţile de distribuţie de elicoptere noi către clienţi din România şi din ţările învecinate,
Eurocopter România şi-a dezvoltat semnificativ şi segmentul de servicii de mentenanţă, revizii şi
reparaţii capitale pentru elicoptere. Proiectele realizate pentru export reprezintă în prezent 80% din
acest segment. Compania a înregistrat în 2011 o cifră de afaceri de aprox. 26 milioane de euro,
având în prezent un număr de 190 de angajaţi.

Peste 120 de modele diferite de elicoptere (incluzând elicoptere Puma, Super Puma, Dauphin şi
elicoptere EC 135) au fost modernizate la fabrica de 4,500 de mp de lângă Braşov, Eurocopter
România livrând, de asemenea, şi peste 25 de elicoptere noi şi la mâna a doua.
În 2011 Eurocopter România a semnat un contract cu Ministerul Sănătăţii pentru livrarea a 6
elicoptere EC 135 pentru realizarea de misiuni medicale de urgenţă, două dintre acestea fiind
deja predate către serviciul SMURD.
Unul dintre proiectele principale ale Eurocopter România este reprezentat de noua colaborare
cu Ministerul Apărării din Marea Britanie care constă în modernizarea a 20 de elicoptere
Eurocopter Puma. Prin dotările suplimentare majore la nivel de securitate şi de performanţă
operaţională acestea vor fi aduse la versiunea Puma Mk2. Modernizarea elicopterelor va
include: dotarea cu motoare Makila 1A1 “torboshaft”, adăugarea de carlingi de tip “glass
cockpit” ce încorporează sisteme de avionică de ultimă oră şi un sistem de ultimă generaţie de
control al zborului. De asemenea, vor mai fi adăugate un sistem securizat de comunicaţii, noi
sisteme de protecţie antirachetă şi de protecţie balistică pentru pasageri şi pentru echipaj.
Contractul de colaborare cu Ministerul Apărării din Marea Britanie prevede modernizarea unui
număr de 24 de elicoptere Puma, 20 dintre acestea urmând să fie modernizate de Eurocopter
România. Primul din această serie de elicoptere modernizate de fabrica de lângă Braşov a
realizat săptămâna trecută cel dintâi zbor, în prezent aeronava realizând zborurile de testare
care vor dura cateva săptămâni, până la momentul livrării oficiale.
“În cei 10 de ani de existenţă, divizia din România a grupului Eurocopter a demonstrat în mod
constant capacitatea sa de a furniza servicii la cele mai înalte standarde internaţionale, de a
realiza de fiecare dată livrările la termenele stabilite şi de a reuşi să răspundă mereu celor mai

exigente cerinţe ale clienţilor companiei din întreaga lume”, a declarat Jean-Loius Mascle,
Directorul General al Eurocopter România. “Marcarea aniversării a 10 ani de existenţă prin
realizarea celui dintâi zbor al elicopterului Puma Mk2 reprezintă un moment foarte important
pentru companie, aşa cum este şi faptul că acest elicopter este şi prima astfel de aeronavă
modernizată de Eurocopter România pentru Forţele Aeriene Regale Britanice”, a mai adăugat
domnia sa.
Noile elicoptere Puma Mk2, rezultatul proceselor de modernizare realizate la fabrica de lângă
Braşov, vor reprezenta un element cheie pentru Marea Britanie în sprijinirea intervenţiilor
derulate în teatrele de operaţiuni, sub forma desfăşurării de forţe tactice sau de transport de
echipamente pe timp de zi sau de noapte. În urma modernizărilor, elicopterele îşi vor creşte
durata de viaţă şi vor extinde seminficativ performanţele operaţionale ale flotei de elicoptere
Puma a Forţelor Aeriene Regale Britanice. Elicopterele Puma Mk2 vor reprezenta mijlocul ideal
pentru operaţiuni derulate în mediul urban, fiind în egală măsură disponibile pentru sprijinirea
intervenţiilor rapide realizate de aeronavele C17 pentru evacuări rapide a detaşamentelor de
luptă şi pentru operaţiuni umanitare.
Despre Eurocopter România:
S.C. Eurocopter România S.A., care este subsidiară a Eurocopter SAS, a fost înfiinţată oficial în
2002. Situată la Braşov, compania a dezvoltat activităţi legate de pieţele civile, parapublice şi
militare. Eurocopter România promovează şi vinde întreaga gamă de elicopetere noi de tip
Eurocopter în România şi ţările limitrofe şi oferă suport tehnic clienţilor săi. Eurocopter România
este, de asemenea, centrul industrial cheie în cadrul Grupului Eurocopter pentru a efectua
lucrări de revizie/ reparaţie şi modernizare a elicopterelor Puma şi Super Puma pe piaţa
mondială. De la crearea subsidiarei, peste 120 de elicoptere din întreaga lume au fost
recondiţionate în cadrul societăţii. Eurocopter România a cunoscut o dezvoltare constantă în
ultimii 10 ani, menţinând o tendinţă crescătoare în cifra sa de afaceri, care a atins 28,6 M EUR
în 2011.
Website: www.eurocopterromania.ro
Despre Eurocopter Group:
Înfiinţat în 1992, Grupul franco-germano-spaniol Eurocopter este o divizie a EADS, lider
mondial în industria aerospaţială, de apărare şi servicii adiacente. Eurocopter Group are 20.000
de angajaţi.

În 2011, Eurocopter şi-a confirmat poziţia de lider mondial în industria producătoare de
elicoptere pe piaţa civilă şi parapublică, cu o cifră de afaceri de 5,4 miliarde de euro, 457 de
comenzi noi pentru elicoptere, precum şi o cotă de piaţă de 43% în sectoarele civil şi
parapublic.
Per ansamblu, produsele Grupului însumează 33% din valoarea totală a flotei mondiale de
elicoptere. Prezenţa sa puternică la nivel mondial este asigurată de filiale din 21 de ţări.
Eurocopter are, de asemenea, o reţea puternică de distribuitori, agenţi de vânzare certificaţi şi
centre de mentenanţă. În prezent, se află în funcţiune mai mult de 11.300 de elicoptere

Eurocopter, iar compania are peste 2.900 de clienţi în mai mult de 149 de ţări. Eurocopter oferă
cea mai largă gamă de elicoptere civile şi militare din lume şi şi-a asumat ca angajament clar la
nivel de business implicarea în menţinerea securităţii.
Website: www.eurocopter.com
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