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14 αεροσκάφη Boeing 747-8 και 4 νέα Boeing 767
εντάσσονται στο στόλο της UPS
2018/02/12 12:37 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Η UPS ανακοίνωσε ότι στον στόλο της θα ενταχθούν 14 αεροσκάφη Boeing 747-8 και
τέσσερα νέα αεροσκάφη Boeing 767 τα οποία θα παρέχουν παραπάνω χωρητικότητα
και θα ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση που έχουν οι αεροπορικές
υπηρεσίες της εταιρείας.
Όλα τα νέα αεροσκάφη θα ενταχθούν στον υπάρχοντα στόλο και δεν θα
αντικατασταθεί κανένα αεροσκάφος του στόλου.
Τα αεροσκάφη θα παραδοθούν στον προσχεδιασμένο χρόνο παράδοσης, βάσει της
παραγγελίας των 14 Boeing 747-8 που πραγματοποίησε η εταιρεία το 2016.
Το σύνολο των 32 αεροσκαφών θα παραδοθούν μέχρι το τέλος του 2022,
προσθέτοντας πάνω από 9 εκατομμύρια λίβρες χωρητικότητας φορτίου.
Το παγκόσμιο αεροπορικό δίκτυο της UPS διαθέτει περισσότερα από 50 ιδιόκτητα ή
μισθωμένα αεροσκάφη. Η UPS παρέλαβε μέσα στο 2017 τρία νέα αεροσκάφη 747-8.
«Οι αερομεταφορές που πραγματοποιούνται εντός ΗΠΑ αναπτύσσονται σε επίπεδα
ρεκόρ και ο Διεθνής τομέας της UPS έχει πετύχει τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα
διψήφιου αριθμού ανάπτυξης αποστολών» δήλωσε ο David Abney, πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της UPS.
«Για να υποστηρίξουμε την έντονη ζήτηση των πελατών, συνεχίζουμε να επενδύουμε
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χωρητικότητα, προσφέροντας τη καθοριστική για τις

ανάγκες των πελατών σύνδεση με τις αγορές σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Εκτός από την αυξανόμενη ζήτηση

των πελατών για υπηρεσίες express, η πρόσφατη νομοθεσία των ΗΠΑ για τη
φορολογική μεταρρύθμιση επιτρέπει στην UPS να χρησιμοποιεί τις φορολογικές
εξοικονομήσεις, ώστε να αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις κεφαλαίου και να
τις πραγματοποιήσει νωρίτερα από ό, τι είχε προγραμματιστεί προηγουμένως.
«Γιορτάζοντας σήμερα την 30ή επέτειο της UPS Airlines, βλέπουμε πρωτοφανή
ζήτηση για τα αεροπορικά μας προϊόντα», δήλωσε ο πρόεδρος της UPS Airlines,
Brendan Canavan. Ο ίδιος τόνισε ότι «τα νέα αεροσκάφη θα μας επιτρέψουν να
συνεχίσουμε την αναβάθμιση των αεροσκαφών στα δρομολόγια και θα
δημιουργήσουμε ένα επικαλυπτικό αποτέλεσμα που θα ενισχύσει την χωρητικότητα
σε περιφερειακές διαδρομές σε όλο τον κόσμο».
Το αεροσκάφος 747-8 χωράει 46 μεταφορικά εμπορευματοκιβώτια, 34 στο κύριο
κατάστρωμα και 12 στα κατώτερα στρώματα. Το -8 έχει χωρητικότητα φορτίου
307.600 λιβρών, ή περίπου 30.000 πακέτων και έχει εύρος 4.200 ναυτικών μιλίων. Η
νέα γραμμή αεροσκαφών -8 διαθέτει ισχυρή ασφάλεια, αξιοπιστία και ισχυρό
περιβαλλοντικό προφίλ.
Το αεροσκάφος Boeing 767 έχει χωρητικότητα φορτίου 132,200 λιβρών και
χωρητικότητα 31 δεξαμενών, 24 στο κύριο κατάστρωμα και 7 στα χαμηλότερα
στρώματα. Έχει εύρος περίπου 3.000 ναυτικά μίλια. Η UPS λειτουργεί σήμερα 59
αεροσκάφη Boeing 767.

