
ssuuppppoorrttiinngg  uuss,,  aanndd  wwee  sseeee  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff
ppootteennttiiaall  hheerree..  NNoorrtthheerrnn  MMiinnnneessoottaa  wwiitthh
iittss  bbaassee  iinn  mmiinniinngg,,  mmaannuuffaaccttuurriinngg,,  aanndd
lluummbbeerr  hhaass  aa  ffoouunnddaattiioonn  ooff  ppeeooppllee  wwhhoo
ssttiillll  wwoorrkk  wwiitthh  tthheeiirr  hhaannddss..  GGeenneerraattiioonnss
hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd  hheerree  bbyy  ppaarreennttss  wwhhoo
mmaaddee  tthheeiirr  lliivviinngg  aass  ccrraaffttssmmeenn  aanndd
wwoommeenn,,””  rreellaatteedd  EErriicc  TTrruueebblloooodd,,
AAiirrCCoorrppss’’  VVPP  ooff  SSaalleess  aanndd  MMaarrkkeettiinngg..  

““WWee  aarree  ffoorrttuunnaattee  ttoo  rreeccrruuiitt  ppeeooppllee
ffrroomm  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwoorrlldd,,  mmoosstt

rreecceennttllyy  AAuussttrraalliiaa,,  bbuutt  aallssoo  ttoo  hhiirree  ffrroomm  aa
ttaalleenntteedd  bbaassee  ooff  llooccaallss  wwhhoo  sshhooww  uupp  oonn
ttiimmee,,  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  eeaacchh  ootthheerr,,  aanndd
kknnooww  wwhhaatt  iitt  mmeeaannss  ttoo  ppuutt  iinn  aann  hhoonneesstt
ddaayy  ooff  hhaarrdd  wwoorrkk””  rreellaatteedd  TTrruueebblloooodd..
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TThhee  vvaarriieettyy  ooff  MMuussttaannggss  rreessttoorreedd  aanndd
rreeppaaiirreedd  bbyy  AAiirrCCoorrppss  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ssiixx--
yyeeaarrss  rreeaaddss  lliikkee  aa  PP--5511  eenntthhuussiiaasstt’’ss  wwiisshh

lliisstt  tthhaatt  iinncclluuddeess  eeaarrllyy  mmooddeell  vvaarrii--
aannttss,,  rraarree  ccoommbbaatt  vveetteerraann  aaiirrppllaanneess,,

aanndd  wwoorrkkiinngg  aaiirrppllaanneess  tthhaatt  ffllyy  aa  ggrruueell--
iinngg  aaiirrsshhooww  sseeaassoonn..  TThheeyy  aarree  oowwnneedd
aanndd  ooppeerraatteedd  bbyy  ccuussttoommeerrss  aanndd  nnoonn--
pprrooffiittss  wwhhoossee  nnoobbllee  mmiissssiioonn  iiss  ttoo  sshhaarree
tthheeiirr  ppaassssiioonn  aanndd  hhoonnoorr  oouurr  vveetteerraannss..    

TThhee  AAiirrCCoorrppss  rreessttoorraattiioonn  fflloooorr  ffiixx--
ttuurreess  aarree  ccuurrrreennttllyy  ffiilllleedd  wwiitthh  mmaajjoorr
ssttrruuccttuurreess  ffoorr  ffoouurr  ddiiffffeerreenntt  PP--5511  oowwnn--
eerrss..  PPoouunnddiinngg  rriivveettss,,  ssppoott  wweellddiinngg,,
iinnssppeeccttiinngg  ssttrruuccttuurree,,  aanndd  ddrriilllliinngg  nneeww
sskkiinnss  ccrreeaatteess  aa  ccaaccoopphhoonnyy  ooff  ssoouunnddss  oonn
tthhee  rreessttoorraattiioonn  fflloooorr..  TThhee  llaarrggeesstt  ssppaaccee
wwiitthhiinn  tthhee  AAiirrCCoorrppss  sshhoopp  iiss  ffiilllleedd  wwiitthh
ffiixxttuurreess  ffoorr  vvaarriioouuss  ccoommppoonneennttss  bbuuiilltt
ffoorr  aasssseemmbbllyy  ooff  PP--5511  aanndd  PP--4477  ssttrruucc--
ttuurreess..  TThhee  tteeaamm  ooff  ttaalleenntteedd  ccrraaffttssmmeenn  iiss
lleeaadd  bbyy  RReessttoorraattiioonn  SShhoopp  MMaannggeerr  RRyyaann
UUnnddeerrwwoooodd  aanndd  ccoo--oowwnneerr  MMaarrkk  TTiisslleerr..

TTiisslleerr  hhaass  eennccyyccllooppeeddiicc  kknnoowwlleeddggee  ooff
tthhee  PP--5511  tthhaatt  eexxtteennddss  wweellll  bbeeyyoonndd

tthhee  mmeecchhaanniiccaall,,  hhaavviinngg
rreessttoorreedd  1155  PP--5511ss  iinn  hhiiss  3300--

yyeeaarrss  ooff  rreessttoorraattiioonn  wwoorrkk..  TTiisslleerr  aanndd
UUnnddeerrwwoooodd’’ss  sskkiillllss  ccoommpplliimmeenntt  oonnee
aannootthheerr,,  wwiitthh  UUnnddeerrwwoooodd  aaccttiivveellyy  wwoorrkk--
iinngg  oonn  tthhee  sshhoopp  fflloooorr  ppllaannnniinngg  aanndd  pprroo--
jjeecctt  mmaannaaggiinngg,,  aanndd  TTiisslleerr  tteeaacchhiinngg,,  gguuiidd--
iinngg,,  iinnssppeeccttiinngg,,  aanndd  sshhaarriinngg  hhiiss  eexxppeerrttiissee..

TThhee  mmaaiinntteennaannccee  tteeaamm  hhaass  ttwwoo  
PP--5511ss  ccuurrrreennttllyy  rreecceeiivviinngg  aannnnuuaall  mmaaiinn--

tteennaannccee  aanndd  ssppeecciiaalliizzeess  iinn
hheeaavvyy  aannnnuu--

aallss  aanndd  mmaajjoorr  ccoommppoonneenntt  oovveerrhhaauullss..
WWiitthh  aann  eexxppaannssiivvee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee
mmaakkeeuupp  ooff  tthhee  PP--5511  tthhee  ppaarrttss  tteeaamm  iiss
ssuuppppoorrttiinngg  nniinnee  PP--5511  rreessttoorraattiioonnss  aanndd
nnuummeerroouuss  rreeppaaiirrss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee
wwoorrlldd..  ““WWee  mmaaiinnttaaiinn  ssoo  mmaannyy  MMuussttaannggss
tthhaatt  tthhee  bbaacckklloogg  ooff  llaannddiinngg  ggeeaarr,,
hhyyddrraauulliiccss,,  aanndd  aacccceessssoorriieess  ccoommiinngg  iinn
ffoorr  oovveerrhhaauull  nneevveerr  sseeeemmss  ttoo  ddiimmiinniisshh..
TThhaatt  eexxppeerriieennccee  nnooww  gguuiiddeess  uuss,,  aanndd  hhaass
hheellppeedd  uuss  pprreeddiicctt  aanndd  ddeevveelloopp  aa  kknnoowwll--
eeddggee  ooff  wwhhaatt  wwoorrkkss,,  wwhhaatt  ddooeessnn’’tt,,
wwhhaatt  wwee  sshhoouulldd  hhaavvee  iinn--hhoouussee  aanndd
wwhheerree  ttoo  ffiinndd  wwhhaatt  wwee  nneeeedd,,””  ssaaiidd  TTyyee
HHaallvvaass  wwhhoo  lleeaaddss  tthhee  AAiirrCCoorrppss  mmaaiinnttee--
nnaannccee  tteeaamm  aanndd  sseerrvveess  aass  tthhee  sshhoopp  IIAA..

TThhee  AAiirrCCoorrppss  ffaabbrriiccaattiioonn  tteeaamm,,  aann
eexxppeerriieenncceedd  ggrroouupp  ooff  ttaalleenntteedd  mmaacchhiinn--
iissttss,,  hhaass  bbuuiilltt  aa  ffoorrmmiiddaabbllee  wwoorrkkiinngg
kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  MMuussttaanngg  aanndd  pprroocceessss--
eess  tthhaatt  wweerree  ccoommmmoonnppllaaccee  dduurriinngg  iittss
ddeessiiggnn  aanndd  aasssseemmbbllyy..  TThhee  bblleenndd  ooff  mmoodd--
eerrnn  aanndd  ttrraaddiittiioonnaall  tteecchhnniiqquueess  ppaayyss
hhoommaaggee  ttoo  tthhee  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ooff
NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  AAvviiaattiioonn  wwhhoo  pprroovveedd  ttoo
tthhee  wwoorrlldd  wwhhaatt  AAmmeerriiccaa  wwaass  ccaappaabbllee  ooff
dduurriinngg  WWWWIIII..  TThhee  ffaabb  sshhoopp  uusseess  aa
uunniiqquuee  bblleenndd  ooff  oolldd  aanndd  nneeww  tteecchh--
nniiqquueess..  WWWWIIII  ddrraawwiinnggss  aarree  rreeddrraawwnn  iinn
mmooddeerrnn  CCAADD//CCAAMM  ssooffttwwaarree  ——  aa  nneeaarrllyy
iimmppoossssiibbllee  ttoo  ddrraaww  ccoommppoonneenntt  iiss
rreemmooddeelleedd  bbyy  aa  ssttaattee  ooff  tthhee  aarrtt  33DD  ssccaann--
nneerr  ttoo  aann  aaccccuurraaccyy  ooff  ..00001122--iinncchh,,  oonnllyy  ttoo
bbee  ffoorrmmeedd  bbyy  mmaattcchheedd  ttoooolliinngg  mmoouunntteedd
iinn  aa  11993399  CCeeccoossttaammpp  ddrroopp  hhaammmmeerr,,  aanndd
aa  sshheeeett  mmeettaall  sskkiinn  iiss  ssttrreettcchh  ffoorrmmeedd
uussiinngg  mmooddeerrnn  ttoooolliinngg  ssuubbssttrraatteess  oonn
eeqquuiippmmeenntt  ddeessiiggnneedd  7755++  yyeeaarrss  aaggoo..  

““WWhheetthheerr  iitt  iiss  aa  ffiixxttuurree,,  aa  ffaaiirrlleeaadd,,  oorr
aa  ccoommppoonneenntt  wwee  nneeeedd  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  tthhee
gguuyyss  iinn  tthhee  ffaabb  sshhoopp  mmaakkee  oouurr  jjoobbss  aa  lloott
eeaassiieerr  aanndd  mmoorree  ffuullffiilllliinngg,,””  ssttaatteess  RRaannddyy
KKrraafftt,,  AAiirrCCoorrppss  RReessttoorraattiioonn  SSppeecciiaalliisstt..

““WWee  eevvaalluuaattee  aallmmoosstt  eevveerryytthhiinngg  wwee
ddoo  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  PP--5511,,  wwhheetthheerr  wwee  aarree

ggooiinngg  ttoo  ddoo  iitt  aaggaaiinn,,  aanndd  wwhhaatt  wwee  ccaann
ddoo  ttoo  eennhhaannccee  tthhee
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Ann  uunnwwaavveerriinngg  oobbsseessssiioonn  ffoorr  aaccccuu--
rraaccyy,,  aa  ttaalleenntteedd  tteeaamm  ooff  ppeeooppllee,,
aanndd  cclliieennttss  wwhhoossee  mmiissssiioonn  iiss  ttoo

rreessuurrrreecctt  wwoorrlldd--ccllaassss  aaiirrccrraafftt  ttoo  hhoonnoorr
tthhoossee  wwhhoo  sseerrvveedd  aanndd  ssaaccrriiffiicceedd::  YYoouu
nnooww  hhaavvee  tthhee  rreecciippee  tthhaatt  hhaass  ffuueelleedd  tthhee
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  AAiirrCCoorrppss  AAvviiaattiioonn..  IInn
ssiixx--yyeeaarrss,,  nnoorrtthheerrnn  MMiinnnneessoottaa’’ss
AAiirrCCoorrppss  AAvviiaattiioonn  hhaass  ddeevveellooppeedd  aann
eennvviiaabbllee  rreeppuuttaattiioonn  ffoorr  pprreemmiieerr  PP--5511
MMuussttaanngg  rreessttoorraattiioonnss..

TThhee  3355--mmeemmbbeerr  tteeaamm  lleedd  bbyy  ffoouunnddeerr
EErriikk  HHookkuuff  aanndd  ffeellllooww  oowwnneerrss  EErriicc
TTrruueebblloooodd,,  DDaann  MMaatteejjcceekk,,  aanndd  MMaarrkk
TTiisslleerr,,  hhaavvee  bbuuiilltt
aann  iimmpprreessssiivvee
rreessuummee  ooff
rreessttoorreedd  PP--5511ss
hheerraallddeedd  aass
ssoommee  ooff

tthhee  ffiinneesstt  eexxaammpplleess  iinn  tthhee  wwoorrlldd..
AAiirrCCoorrppss  hhaass  eessttaabblliisshheedd  iittsseellff  iinn  tthhee
uuppppeerr  eecchheelloonn  ooff  WWaarrbbiirrdd  sshhooppss  gglloobbaall--
llyy,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  aa  ccoonnssttaanntt  ddrriivvee
ttoowwaarrddss  aaccccuurraaccyy,,  ccrreeaattiivviittyy,,  aanndd  eexxcceell--
lleennccee  iinn  aallll  ffaacceettss  ooff  rreessttoorraattiioonn..

““WWee’’vvee  bbeeeenn  bblleesssseedd  ttoo  hhaavvee  aammaazz--
iinngg  cclliieennttss  wwhhoo’’vvee  bbeelliieevveedd  iinn  oouurr
pprroocceessss  aanndd  ccaappaacciittyy  ttoo  ddoo  ggrreeaatt  wwoorrkk..
TThhee  cclliieennttss  wwee  wwoorrkkeedd  wwiitthh  oonn  DDaayy  OOnnee
ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  oouurr  cclliieennttss  aanndd  mmeennttoorrss
ttooddaayy  aanndd  tthhaatt  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  aa  pprrii--
mmaarryy  ggooaall  ooff  oouurrss,,””  ssaaiidd  GGeenneerraall
MMaannaaggeerr  EErriikk  HHookkuuff..

AAiirrCCoorrppss’’  hhoommee  iinn  BBeemmiiddjjii,,
MMiinnnneessoottaa,,  iiss  nnoott  tthhee  llooccaallee  tthhaatt  ffiirrsstt
ccoommeess  ttoo  mmiinndd  wwhheenn  tthhiinnkkiinngg  ooff  tthhee
WWaarrbbiirrdd  rreessttoorraattiioonn  iinndduussttrryy..  TThhee  nnoorrtthh--
eerrnn  MMiinnnneessoottaa  ttoowwnn  iiss  bbeetttteerr  kknnoowwnn  ffoorr
bbeeaauuttiiffuull  llaakkeess,,  ffiisshhiinngg,,  aanndd  lluummbbeerr  tthhaann
WWWWIIII  aaiirrccrraafftt  rreessttoorraattiioonn..  ““AA  lloott  ooff  ppeeoo--

ppllee  tthhiinnkk  wwee  jjuusstt  ooppeenneedd  tthhee
ddoooorrss  aanndd

iinnssttaannttllyy  hhaadd  tthhee  sshhoopp  aass  yyoouu  sseeee  ttooddaayy,,
bbuutt  tthhaatt’’ss  nnoott  ssoo..  BBeeffoorree  wwee  eevveenn  hhaadd  aa
bbuuiillddiinngg  ttoo  kkeeeepp  oouurr  ttoooollss  iinn,,  wwee  wweerree
oonn  tthhee  rrooaadd  nneeaarrllyy  eevveerryy  ddaayy  wwoorrkkiinngg
ffoorr  cclliieennttss  aallll  oovveerr  tthhee  UUSSAA..  BBaassiiccaallllyy  wwee
wweerree  ddooiinngg  aannyytthhiinngg  tthhaatt  wwoouulldd  aallllooww
uuss  ttoo  bbuuiilldd  ccuussttoommeerr  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd
bboooottssttrraapp  ssttaarrttiinngg  aa  sshhoopp..  EEvveennttuuaallllyy  wwee
hhaadd  ssaavveedd  eennoouugghh  aanndd  bbuuiilltt  aa  llaarrggee
eennoouugghh  bbaassee  ooff  lloonngg--tteerrmm  wwoorrkk  ttoo  rreenntt
aa  ffaacciilliittyy..  WWee  ssiimmppllyy  nneeeeddeedd  aa  ppllaaccee  ttoo
ccaallll  hhoommee,,  eessttaabblliisshh  aanndd  bbuuiilldd  oouurr  rroooottss..
BBeemmiiddjjii  cchheecckkeedd  eevveerryy  bbooxx  aanndd  wwee’’vvee
ggrroowwnn  ffrroomm  tthheerree,,””  ssaaiidd  EErriikk  HHookkuuff
wwhhoossee  hhoommeettoowwnn  iiss  aallssoo  BBeemmiiddjjii..

LLooccaattiioonn  hhaassnn’’tt  bbeeeenn  aann  iissssuuee  iinn
aattttrraaccttiinngg  ccuussttoommeerrss  oorr  eemmppllooyyeeeess  ttoo
NNoorrtthheerrnn  MMiinnnneessoottaa..  ““BBootthh  tthhee  aavviiaattiioonn

iinndduussttrryy  aanndd  ccoommmmuunnii--
ttyy  hhaavvee  bbeeeenn

iinnccrreeddiibbllee
iinn
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This night view of the
completed Sierra Sue II

illuminated by the
photographer’s lights gives

the aircraft the semblance
of being a time traveler.

(Matt McLaughlin)


