Noul avion românesc IAR 99 TD ar putea zbura
la începutul anului 2018
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Avionul IAR 99 TD, varianta modernizată a avionului IAR 99 Şoim, va zbura,
potrivit programului de realizare a acestuia, la începutul anului 2018, a afirmat
vineri comandor Florea Drăghici, comandantul Centrului de Cercetări şi
Încercări în Zbor (CCIZ) Craiova.
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Programul de realizare a IAR 99 TD este în derulare, fiind realizat de un consorţiu format
din Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale (INCAS) Bucureşti, Avioane Craiova
S.A. şi Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor (CCIZ) Craiova.
'În cadrul acestui consorţiu, a fost demarat anul trecut proiectul IAR 99 TD, un
demonstrator tehnologic care se doreşte o variantă de viitor a avionului IAR 99 Şoim, un
avion de generaţie 2015. Proiectul IAR 99 TD este în proces de derulare, a suferit o mică
întârziere, dar, după graficul de realizare, avionul ar trebui să zboare la începutul anului
2018. Vor fi transformări importante date de un nou motor care va echipa avionul, dar şi
o serie de echipamente care vor suferi modificări şi, nu în ultimul rând, un radar de bord
şi o rachetă cu bătaie apropiată', a spus comandantul CCIZ Craiova.
Potrivit sursei citate, IAR 99 TD este un avion de generaţie 2015 care va oferi şi soluţii
pentru flota de avioane existentă în exploatare. Avionul ar putea avea o viaţă până după
2025, ca avion de şcoală, antrenament avansat şi alte misiuni.
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