
САД: Након откривених нових доказа са места пада етиопског авиона, Боинг је „приземљио“ целу глобалну флоту авиона типа 737 Маx
петак, 15 март 2019 01:52

Боинг је „приземљио“ сву своју глобалну флоту авиона типа 737 Маx, укупно 371 авион,
пошто су истражитељи открили нове доказе са места пада етиопског авиона прошлог
викенда.

  

  

Федерална авио администрација (ФАА) наводи да су најновији докази као и нови
сателитски подаци довели до одлуке да се привремено забране летови за авионе овог
типа. Свих 157 путника и чланова посаде страдали су у несрећи у Етиопији. На Твитер
налогу Етиопиа ерлајнс објављено је да је „етиопска делегација, коју предводе људи из
Истражног бироа за несреће однела црну кутију и снимке из кокпита у Париз на даљу
анализу“.

  

Дан Елвел, вршилац дужности администратора при ФАА казао је да је постало јасно
свим странама да је траг лета етиопског авиона врло сличан лету Лион ерлајнса. Како је
додао, „докази које смо пронашли на терену још више су нас приближили Лион ерлајнсу“.
Председник САД Доналд Трамп првобитно је објавио да ће ФАА донети хитан налог
након „нових информација и физичких доказа које смо примили са места несреће и
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других локација и кроз пар жалби“.

  

САД и Бразил су последње земље које су суспендовале летове авиона Боинг 737 Маx
пошто су најпре Британија, Кина, Индија и Аустралија приземљиле флоту тих авиона.
Све до јуче ФАА је тврдила да нема основа за приземљење. Међутим, истог дана
уследила је одлука Канаде да приземљи авионе истог типа, а министар саобраћаја те
земље Марк Гарнеру казао је да су добили нове доказе у вези са несрећом. Како је
казао, сателитски подаци показују могуће сличности између образаца лета Боинга 737
Маx који саобраћају у Канади и оног који се срушио у Етиопији. Из Боинга, америчког
произвођача авиона, наводе да „и даље имају пуно поверење у безбедност 737 Маx“.

  

#FAA  statement on the temporary grounding of @Boeing  737 MAX aircraft operated by U.S.
airlines or in a U.S. territory. pic.twit
ter.com/tCxSakbnbH

— The FAA (@FAANews) March 13, 2019     

Ипак, додаје се да је након консултација са ФАА и Националном службом за безбедност
саобраћаја решено да се приземље авиони ради опреза те како би се уверили путници
да су ти авиони потпуно безбедни.

  

Након објаве Боинга, тржишна вредност компаније опала је за готово 26 милијарди
долара од пада етиопског авиона. „Southwest Airlines“ је саопштио је да убрзо по
објављивању одлуке приземљио свих 34 авиона који су имали заказане летове. Иако има
највећу флоту Боинга 373 Маx, „Southwest Airlines“ каже да авиони овог типа „чине мање
од пет одсто дневних летова“.

  

(Данас)
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https://twitter.com/Boeing?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/tCxSakbnbH
https://t.co/tCxSakbnbH
https://twitter.com/FAANews/status/1105908677612056578?ref_src=twsrc%5Etfw

