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Flight Design recebe a certificação AS / EN 9100:2009 pela TÜV Alemanha

Friedrichshafen, Alemanha (Aero 2011) / 14 de abril de 2011 - A Flight Design, líder mundial
no mercado de aeronaves esportivas leves, está expandindo sua gama de produtos da popular
família CT, do modelo MC e também no acelerado desenvolvimento do seu novo projeto de
aeronave de 4 lugares, o C4. Para manter os mais altos níveis de controle de qualidade e
processo, a empresa compromete-se rotineiramente a auditorias de certificação, e mais
recentemente foi concedida pela empresa TÜV, a certificação AS / EN 9100:2009,
pessoalmente apresentada a Flight Design na AERO pelo Sr. Kurt Schuhmacher da TÜV
.

"Estamos muito orgulhosos desta conquista", disse Christian Wenger, diretor e CPO da Flight
Design. A certificação AS9100 é um sistema de gestão amplamente adotada e padronizada de
qualidade para a indústria aeroespacial, empregada pela Society of Automotive Engineers e
pela Associação Europeia de Indústrias Aeroespaciais.
AS / EN
9100:2009 é o padrão mais recente da norma e incorpora plenamente a totalidade da versão
atual da ISO 9000, acrescentando requisitos adicionais relativos à qualidade e segurança.
A Flight Design
está sendo reconhecida pela sua excelência no design, desenvolvimento, fabricação e vendas
de componentes para aviões e aeronaves, em todas as suas instalações, incluindo Stuttgart,
Kamenz na Alemanha e em Kherson, Ucrânia.

Devido às atividades da Flight Design orientadas ao cliente e sua variedade de produtos
atrativos, a empresa tem hoje mais de 1800 aeronaves voando em 50 países. O complexo
ambiente de gerenciamento, com diferentes padrões de certificações, levou a empresa a
receber a certificação DIN EN ISO 9001:2000 em 2008.
Em 2010, a Flight Design obteve a certificação da EASA Design Organization (EASA.21J.416 de acordo com a parte 21, secção A, subparte J) e essas conquistas foram aumentadas com a
certificação AS / EN 9100:2009 em 2012.
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FATOS SOBRE A FLIGHT DESIGN GmbH:
A Flight Design é uma empresa alemã, fabricante de aeronaves com 24 anos de idade.Ela é a
líder mundial no mercado de aeronaves esportivas leves graças a sua popular família de
aeronaves CT. Mais de 1.800 dessas aeronaves estão voando em 39 países. Sendo uma das
primeiras aeronaves certificada segundo as normas ASTM International em 2005, o CT
("composite technology") continua a ser o LSA mais vendido nos EUA por sete anos
consecutivos.
A
Flight Design
vendeu o primeiro LSA na Índia e foi a primeira a ganhar a aprovação de Aeronave Tipo na
China para um LSA.
Já t
rês vezes, um CT foi usado para viagens ao redor do mundo. Em 2011, a companhia alemã
divulgou sua nova aeronave de 4 assentos, o C4, baseada na tecnologia do CT.

2/2

