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AH-6 – helicóptero leve de 
ataque e reconhecimento  
 
 
O AH-6 é um helicóptero leve de ataque e 
reconhecimento, projetado em uma 
plataforma testada em combate, com um 
histórico de serviço bem-sucedido em forças 
de operações especiais. O AH-6 foi 
projetado para atender às atuais exigências 
de forças armadas internacionais, sem 
deixar de lado sua flexibilidade para futuro crescimento.  
 
O AH-6 conta com sistema de radar eletro-óptico/infravermelho, bem como com 
estação de armamento para armas qualificadas, como mísseis Hellfire, pods de 
foguetes de sete tiros, metralhadoras e minipistolas, integradas a um sistema de 
sensor. Um pacote de comunicação permite que o AH-6 faça contato com outras 
aeronaves e estações em solo. 
 
A Boeing produzirá o AH-6 nas instalações da Rotorcraft Systems, em Mesa, Arizona, e 
aproveitará a base segura de fornecedores da organização para garantir entregas 
pontuais e no custo previsto. 
 
Benefícios e vantagens 
 

 Configuração flexível para missões. 

 Design aprovado em combate. 

 Sistema de armas qualificadas e testadas. 

 Maior capacidade de carga útil entre as aeronaves de sua categoria. 

 Alta confiabilidade/baixo custo de manutenção. 

 Entrega pontual e no custo acordado, para atender às necessidades do cliente. 
Atende às necessidades dos combatentes em muito menos tempo do que 
qualquer outra opção.  

 
Projetado para máxima capacidade  

 Cockpit digital integrado, com o software Apache Block III  

 Display colorido multifuncional 

 Mapa digital integrado  

 Aviônica qualificada para uso militar/comercial padrão 

 Assentos blindados para pilotos, resistentes a colisões  



 

 Compatível com óculos de visão noturna (NVG)  
 
 
Clientes 
O AH-6 tem potencial para atender a diversos mercados militares americanos e 
internacionais ao redor do mundo. A versão internacional do AH-6 terá a designação 
AH-6i. 
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