DISCOVERY CHANNEL´S finaliza as filmagens de “How It´s Made” na PIPER

VERO BEACH, FLA. 30 de janeiro de 2015: A série de documentários para televisão, intitulada
“How It´s Made”, produzida pelo Discovery Channel´s completou as filmagens na PIPER
Aircraft, após dois dias intensos de detalhamento na fábrica e nos departamentos de apoio.
“Quando nossa Câmera de Comércio concluiu que a PIPER poderia ser uma candidata ao
documentário ´How It´s Made´, nos ficamos ansiosos para participar.” Declarou Simon
Caldecott, CEO e presidente da PIPER Aircraft. “Um pilar na sua comunidade por mais de
cinquenta anos, a PIPER está orgulhosa de representar não apenas Vero Beach, mas também a
indústria de aviação com um todo, demonstrando os processos de construção de um produto
atual, rico em história, de qualidade excepcional e alto valor agregado.”
A equipe de filmagem do “How It´s Made” chegou à empresa na quarta-feira bem cedo, para
começar a trabalhar. Transmitido para 180 países, o programa apresenta uma visão resumida
da fabricação de vários produtos, de objetos do cotidiano a itens da indústria e modelos de
produção. A aeronave Meridian, carro-chefe da PIPER, será o avião de alto desempenho a ser
utilizado no trabalho. Esse avião é o turbo-hélice mais comemorado da série M-Class, que
também inclui o Matrix, Mirage e o recém lançado “top de linha” Meridian M500.
O evento está sintonizado com o momento, já que PIPER anunciou no mesmo dia, o seu mais
recente produto, o turbo hélice monomotor Meridian M500. Somada à excitação dos
funcionários com a presença da mídia, o lançamento do M500 contribuiu para adicionar ainda
mais energia na linha de produção. O programa vai detalhar como o PIPER Meridian é
manualmente construído, desde as chapas de metal até a aeronavegabilidade final. A matéria
está prevista para ser transmitida no começo de junho, quando se prevê obter a liderança de
audiência, nesse programa de reconhecimento internacional.
Sobre aeronaves PIPER M-Class:
Aeronaves M-Class oferecem a qualidade PIPER em desempenho e segurança, construídas a
partir de uma célula testada e consolidada, que vem sendo adotada como padrão industrial,
por muitos anos. A linha completa é composta de três refinadas variantes: o Meridian M500, o
Mirage e o Matrix. Cada produto atende seu próprio nicho e faixa de preço, e cada modelo
possui uma inigualável capacidade de migração para um PIPER mais sofisticado. Criado para
potencializar negócios e maximizar a experiência de viagens privadas, a linha M-Class preserva
o equilíbrio entre desempenho, eficiência e simplicidade.
Sobre aeronaves PIPER:
A PIPER Aircraft Inc. sediada em Vero Beach, Flórida, oferece aos aviadores do mundo todo,
eficientes e confiáveis, monomotores e bimotores. Os monomotores da série M-Class – M500,
Mirage e Matrix - oferecem ao usuário de negócios ou uso privado um desempenho superior e
alto valor agregado. Os de classe “twin”, como Seneca e Seminole preservam ótimo equilíbrio
entre desempenho, eficiência e simplicidade em aeronaves bimotoras. Já os aviões de
treinamento Archer TX, Archer DX, Arrow, incluídos os Seminole e Seneca formam a linha de

mais avançada tecnologia para treinamento de pilotos, no mundo todo. Todas as aeronaves
PIPER saem equipadas com aviônicos Garmin. PIPER faz parte da Associação de Produtores de
Aviação Geral (General Aviation Manufacturers Association – GAMA)
O texto original na íntegra foi extraído de http://www.piper.com/discovery-channels-madefinalizes-filming-piper-aircraft/

