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O FK12 Comet S2, bi-plano projetado segundo os critérios da categoria acrobática do FAR 23, a 

aeronave permite uma experiência de vôo única no universo de ultraleves avançados. É o único biplano 

ALE/LSA produzido em série no mundo. 
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VNE 220 km/h

Velocidade de Estol 65 km/h

Velocidade de cruzeiro (75%) 185 km/h

Melhor razão de subida 7,0 m/s @ 100 km/h

Distância de decolagem (obstáculo 15m) 180 m

Consumo Médio (75%, 185 km/h) 18 lts/ hora

Em regime econômico (140 km/h) 11 lts/ hora

Alcance (75%, 185 km/h) 570 km

Em regime econômico (140 km/h) 720 km/h

DESEMPENHO

Autonomia de 3,2 horas

Autonomia de 5,2 horas

 

 
 
 
 
 
 

Configuração do FK-12 Comet S2  

 

Pronto para voar, com motor Rotax 912 ULS (100hp), fuselagem com cockpits abertos e novo 

sistema de flaperon para melhorar a taxa de rolamento.  

 

Abaixo segue a configuração/ equipamentos de série do FK12 Comet S2: 

• Instrumentos básicos: velocímetro, altímetro (5000ft), bússola; 

• Indicador de derrapagem, pressão do óleo, temperatura do óleo, CHT e tacômetro; 

• Indicador de estol; 

• Sistema de freio a disco hidráulico; 

• Sistema de arrefecimento tipo difusor; 

• Carenagens de rodas, farol de pouso e compensador de profundor; 

• Tanque de combustível de 58 litros instalado na fuselagem, com válvula de sangria; 

• Hélice tripá DUC em fibra de carbono com passo fixo; 

• Estais da asa perfilados; 
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• Mecanismo de remoção/dobragem rápida das asas; 

• Junções fuselagem/empenagem carenadas e montantes do profundor perfilados; 

• Estais de reforço de empenagem para acrobacia (removíveis); 

• Sistema de aquecimento de cabine; 

• Sistema de advertência de baixo nível de combustível; 

• Botões PTT em ambos os manches;  

• Antena de rádio integrada à fuselagem;  

• Interior comfort em três cores, incluindo forrações em Alcantara e tapetes; 

• Pintura em poliuretano com tratamento anti-UV, estilo criado pelo designer italiano M. Pecorari, 

cores disponíveis: Laranja ou Azul.  

 

 

 

 



 
   

 
4 

 

107.504,98 €  R$         279.512,94 

Itens Opcionais de motor: Quant.

1
Caixa de ar em carbono com tomada de ar por indução e 
sistema de aquecimento do carburador

0 1.847,38 €  R$                  4.803,20 

2 Hélice tripá Warp CS de alto desempenho em subida 0 412,23 €  R$                  1.071,80 

Opcionais de aviônicos:
3 Pacote Analógico

Altímetro de três ponteiros (20000 ft) de 80mm, variômetro de 
80mm (ft/min), ASI, altímetro e indicador de derrapagem no 
cockpit dianteiro, Rádio Filser ATR833, Transponder TRT800 

4 Pacote Garmin
tela de 7 polegadas com PFD, MFD, EMS, Radio Garmin 
SL40 e Transponder Garmin GTX328

Opcionais de frame:

5
Carenagem em compósito para fechar o cockpit dianteiro, em 
configuração monoplace cockpit aberto

0 1.013,43 €  R$                  2.634,91 

6
Canopy duplo fechando os dois cockpits, com capa de 
proteção inclusa

0 3.783,39 €  R$                  9.836,80 

7
Canopy simples fechando apenas o cockpit traseiro, em 
configuração "Race Type", com capa de proteção inclusa

0 3.799,13 €  R$                  9.877,73 

8 Compartimento de bagagens atrás do cockpit 0 313,00 €  R$                     813,80 

Equipamentos opcionais:
9 Pára-quedas balístico BRS6 softpack 0 5.236,67 €  R$                13.615,35 

117.308,20 € R$ 305.001,31

2,60 €

 R$                25.488,37 

 R$                39.508,26 

1

0

Preço Básico

Preço Total:

Euro do dia 13/06/2012

Preço Nacionalizado

15.195,49 €

9.803,22 €

* Considerando a taxa cambial do Euro do dia identificado acima. No fechamento da venda será utilizado o câmbio do dia, sujeito a alteração. 

 

Condições de pagamento:  - Entrada de 40% no pedido; 

 - 50% na liberação da aeronave quando pronta na fábrica (em torno de 14 

semanas após o pedido) e; 

- 10% finais para ajustes, devido às variações cambiais, sejam elas para mais 

ou para menos. 
 

Prazo de Entrega – FOB – São José dos Campos: 25 semanas (a partir do 1º pagamento efetuado). 
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Importação e Nacionalização 

No valor acima, estão considerados os custos dos impostos vigente nesta data, IPI (10%) e ICMS 

(4%), para empresas enquadradas no ATO COTEPE/ICMS 16, nº 26/11 de 27/04/2011, despacho junto a 

Receita Federal, registro junto ao RAB-ANAC, seguro de transporte, despesas de nacionalização e 

montagem. 

A importação será efetuada por um importador indicado, pela nossa empresa, caso contrário os 

impostos e taxas ficarão a cargo do comprador. 

Caso a importação seja feita através de trading os custos administrativos e financeiros, estão 

excluídos do preço acima. 

Caso ocorram alterações de alíquotas dos impostos, assim como o frete internacional e taxas 

vigentes nesta data, bem como a criação de novos impostos, as diferenças serão de responsabilidade do 

comprador. 
 

Prazo de Validade desta proposta: Até 30 de Junho de 2012. 
 

Garantia conforme fabricante:  1 (um) ano para defeitos de fabricação e 48 (quarenta e oito) horas para 

reclamar de defeitos visuais. 
 

 
 
 


