
KONSTRUKCJE
PS-28 Cruiser

Nasz stały Czytelnik, pan Grzegorz z Józefowa pod Warszawą zadał nam pytanie: dlaczego
do tej pory w moim ulubionym miesięczniku nie opisaliście samolotu SportCruiser? 

Czym prędzej postanowiliśmy zająć się tematem. W tym celu udaliśmy się na Słowację,
na lotnisko Aeroklubu Bratysława, gdzie we wrześniu br. odbywał się „PS-28 Cruiser Cup”, 

czyli zlot użytkowników interesujących nas (i Pana Grzegorza) samolotów. 
Była to najlepsza okazja w okolicy by przyjrzeć się tej maszynie.

Sport, SportCruiser, a może...
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Zdjęcia: Andrzej Rutkowski
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Ze Spor t Cru ise rem spra wa
z po zo ru jest nie co skom pli -
ko wa na. Z wy glą du bar dzo

przy po mi na sa mo lot Pi per Sport.
I słusz nie. Pi per Sport to nic in ne go
jak Spor t Cru iser – skon stru owa ny
i pro du ko wa ny w Cze chach dla Pi -
pe ra przez Czech Air craft Works.
Miał on być od po wie dzią Pi pe ra na
ro sną ce za in te re so wa nie ma szy na -
mi kla sy LSA. Nie ste ty, po mysł
współ pra cy tych firm nie za koń czył
się suk ce sem sprze da żo wym ja kie -
go wszy scy ocze ki wa li. CZAW mu -
siał ogło sić upa dłość. Na ba zie
CZAW po wsta ła fir ma Czech Sport
Air craft ofe ru ją ca dwa sa mo lo ty:
Spor t Cru iser i PS -28 Cru iser. Pod -
sta wo wa róż ni ca mię dzy ni mi wy ni -
ka stąd, że Spor t Cru iser jest sa mo -
lo tem zgod nym z wy ma ga nia mi
ame ry kań skiej ka te go rii LSA, zaś
Cru iser jest cer ty fi ko wa ny zgod nie
z EASA LSA. 

Sko ro ży je my pod ju rys dyk cją
EASA, skup my się na PS -28 Cru iser.

Czy jest szyb ki?
Gdy pa trzy się na nie go z bo ku,

wy glą da na szyb ki. Dłu ga, po wo li
wzno szą ca się li nia przed niej szy by
oraz uste rze nia pio no we go, ro bią
swo je. Za glą da jąc do pa pie rów wy -
czy ta my, że pro du cent po da je pręd -
kość prze lo to wą 93 wę zły (172
km/h) i mak sy mal ną 119 wę złów
(220 km/h). Przy znam, że to jed nak
nie ro bi na mnie tak du że go wra że -

nia, jak pręd kość prze cią gnię cia.
Dość gru by pro fil skrzy dła, co praw -
da za po wia da bez piecz ne la ta nie
z ma ły mi pręd ko ścia mi, jed nak na
oko nie jest on tak „ba ry la sty” że by
prze cią gnię cie na stę po wa ło przy...
31 wę złach, czy li 55 km/h. Jest to
war tość z grub sza od po wia da ją ca
pręd ko ści lo tu pa ra lot ni. 

Dla mnie, wy cho wa ne go na wy -
słu żo nej Ces snie 152, za kres pręd -
ko ści Cru ise ra to osią gi re we la cyj ne.
Po dob nie zresz tą jak zu ży cie pa li wa
17,5 l/h – mó wi my o sa mo cho do -
wej bez oło wiów ce. 

Czy jest wy god ny?
Gdy pa trzy się na Cru ise ra od

przo du, zda je się on być ja koś tak
szer szy niż po trze ba. Po za ję ciu
miej sca w ka bi nie w ogó le się już
o tym nie my śli – przestrzeni jest tu
ty le, ile ma być. Nic nie uwie ra. Nie
ma więc nad czym się za sta na wiać.
To zu peł nie ina czej niż we wspo -
mnia nej C150. Po mi mo ca łej mo jej
sym pa tii do te go sa mo lo tu, ra dość
z opusz cze nia jej przy cia sna wej ka -
bi ny jest wprost pro por cjo nal na do
cza su trwa nia lo tu. Na szczę ście
nie da się w niej sie dzieć w nie skon -
czo ność – lot moż na za pla no wać
mak sy mal nie na ja kieś 3 h. Cru ise -
ro we ponad 5 h by ło by w niej nie
do wy trzy ma nia. 

A pro pos zaj mo wa nia miej sca
w ka bi nie Cru ise ra: do brym po my -
słem jest me ta lo wy uchwyt na ścia -

Nie ma się co
oszukiwać – nie

będziemy
wiecznie latać
wysłużonymi

Cessnami 150.
Czy PS-28

Cruiser wpasuje
się w lukę po

nich jako
samolot do

szkolenia
podstawowego?

Zapas paliwa pozwala na 5 h 30 minut cruiserowania

06-13/10_2013:Layout 1  10/4/13  5:39 PM  Page 8



nie od dzie la ją cej prze strzeń dla za -
ło gi od prze strze ni ba ga żo wej.
Pod czas gra mo le nia na fo tel uzy -
sku je się dzię ki nie mu so lid ne pod -
par cie. Trud niej jest też coś uszko -
dzić rę ką, któ ra wie już cze go ma
się trzy mać. Co do ba gaż ni ka, da -
le ko mu do prze past no ści wło skiej
Sier ry, czy Sky lar ka. Za to kon struk -
to rzy za opa trzy li Cru ise ra w taj ną
broń – dwa do dat ko we ba gaż ni ki
na 10 kg ba ga żu każ dy, umiesz czo -
ne w skrzy dłach. To ko lej na za le ta
gru be go pro fi lu.

Czy do brze la ta?
Sie dzą cy obok mnie in struk tor

Jiři He ro dek po cze sku pro po nu je,
że start i lą do wa nie zro bi my „spo -
lu”, czy li ra zem. No bo fak tycz nie:
da jąc pe łen gaz i bę dąc przy zwy -
cza jo nym do C150 moż na się zdzi -
wić. Roz pę dza jąc Cru ise ra moc no
pra cu je się no gą że by nie stra cić
kie run ku roz bie gu. Czuć jak sa mo -

Szerokość kadłuba nie pozostawia wątpliwości – w środku jest wygodnie

fo
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lot ze stu kon nym Ro tak sem sam
chce iść do gó ry. To dla mnie no we
do świad cze nie – „150” nie jest tak
chęt na do od ry wa nia się od zie mi. 

Pierw szy za kręt na krę gu i „wy je -
cha na” na ze wnątrz kul ka po ka zu -
ją mi, że sa mo lot lu bi kie dy pi lot
uży wa pe da łów. W C150 ru chy ste -
ru kie run ku w za krę tach moż na by
na zwać sym bo licz ny mi. Cru iser wy -
ma ga by sto so wać je sze ro kim ge -
stem. Prze sta wie nie się na la ta nie
po no we mu nie jest szcze gól nym
wy zwa niem. Tak sa mo jak prze sta -
wie nie z la ta nia z wo lan tem na drą -
żek. W koń cu lu dzie do ko nu ją bar -
dziej sza lo nych sztuk, jak choć by la -
ta nie z si de stic kiem w Cir ru sie i też
do brze im to idzie.

Ba wię się za tem głę bo ki mi wi ra -
ża mi raz w jed ną, raz w dru gą stro -

nę. Do świad cze nie po dob ne do
uczu cia lek ko ści, któ re go kie dyś do -
zna łem ro biąc pierw szy lot jed no -
miej sco wym Ju nio rem, po ukoń cze -

niu szy bow co wej pod sta wów ki na
przy cięż ka wym Bo cia nie. Chwi lę
zaj mu je mi na ucze nie się pra wi dło -
wej pro jek cji ma ski wzglę dem ho ry -
zon tu. Wska zów ka wa rio me tru jest
na „0” gdy nos sa mo lo tu znaj du je
się dość ni sko pod ho ry zon tem. 

Do lą do wa nia pod cho dzi my pła -
sko. Na po dej ściu mam pil no wać
65 wę złów. No to pil nu ję. Co bym
nie ro bił cy fro wy wy świe tlacz pręd -
ko ści spra wia wra że nie dość ner wo -
we go. W koń cu kon sta tu ję, że to
tyl ko piąt ka nie ustan nie za mie nia
się z czwór ką, więc wszyst ko gra.
Pew nie jak bym za miast nie go pa -

SportCruiser
znajduje się
w pierwszej

trójce najlepiej
sprzedających
sięsamolotów

klasy LSA
w USA

KONSTRUKCJE
PS-28 Cruiser

Czech Sport Aircraft PS-28 Cruiser 
(da ne pro du cen ta)

Silnik Rotax 912ULS2, 100 KM
Roz pię tość [m] 8,6
Dłu gość [m] 6,6
Wysokość [m] 2,3
Ma sa wła sna [kg] 374
Maksymalna masa startowa [kg] 600
Pręd kość mak sy mal na [km/h] 220
Pręd kość prze lo to wa [km/h] 172
Pręd kość nieprzekraczalna [km/h] 255
Pręd kość prze cią gnię cia na kla pach [km/h] 55
Pręd kość wzno sze nia [m/s] 4,2
Przelotowe zużycie paliwa [l/h] 17,5
Zapas paliwa [l/h] 114
Zasięg z 30 min. rezerwą [km] 948
Długotrwałość lotu 5 h 26 min
Cena wersji „Classic” 95 tys EUR

Wygodna kabina i spory zasięg – nic tylko podróżować

Swoimi wrażeniami z lotu Cruiserem podzielił się z nami Leszek Karczewski

Klapy są efektywne – samolot chętnie reaguje na ruchy drąż kiem
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W Cruiserze
w zakrętach

zdecydowanie
pracuje się

nogami

na ste ry niż Ces sna 150. Szko le nie
za tem bę dzie wy ma ga ło nie co wię -
cej pre cy zji od ucznia. 

Przy star cie mo ment od śmi gła
po wo du je utra tę kie run ku roz bie gu
w le wo. Po trzeb ne jest da nie ca łej
prze ciw nej no gi. Nie spo dzie wa łem
się aż tak du że go mo men tu. No wi -
cju sza mo że to za sko czyć. 

Pod czas wzno sze nia ma ska idzie
wy so ko nad ho ry zont – pi lot mu si

ae ro klu bo we go na no wo cze sny typ.
On też ma już za so bą lot Cru ise -
rem. Słu cham więc z za in te re so wa -
niem: To dość kar ko łom ne sta wiać
dia gno zę po 10 mi nu to wym lo cie.
My ślę, jed nak że sa mo lot moż na
brać pod uwa gę do szko le nia pod -
sta wo we go. W po rów na niu do sa -
mo lo tów, któ re obec nie uży wa my
do te go w klu bie, Cru iser jest bar -
dziej ner wo wy. Jest bar dziej wraż li wy

trzył na tra dy cyj ny przy rząd ana lo -
go wy, miał bym wra że nie, że wska -
zów ka stoi jak za be to no wa na. Tu
wi dać zmia nę pręd ko ści o każ dy
wę zeł. Mo że to i do bre bo po zwa la
szyb ko wy chwy cić ten den cję zmian,
ale chy ba in tu icyj nie te cy fro we
wska za nia ma ją dłuż szą dro gę do
gło wy pi lo ta niż ruch tra dy cyj nej
wska zów ki. Ce lu ję przed próg pa sa.
I, jak się oka zu je, słusz nie. Sa mo lot
na wy trzy ma niu nie sie się i nie sie.
De li kat nie „spo lu” wy bie ra my drą -
żek że by z tą ener gią nie wy fru nąć
w ko smos i przy ze tknię ciu z tra wą
pa sa móc sko rzy stać z tej re we la cyj -
nej pręd ko ści prze cią gnię cia.

Co na to fa cho wiec?
To mo je la ta nie i za sta na wia nie

się nad nim z grub sza po le ga na za -
sa dzie: po do ba ło mi się czy nie. No
ja sne, że mi się po do ba ło. Cie kaw
jed nak je stem co o sa mo lo cie my śli
fa cho wiec, czy li Le szek Kar czew ski
– szef wy szko le nia Ae ro klu bu Kra -
kow skie go, któ ry na zlot Cru ise rów
przy był z mi sją prze te sto wa nia sa -
mo lo tu pod ką tem wy mia ny sprzę tu

Cruiser występuje w dwóch wersjach wyposażenia: standardowe zegary – wersja „classic”, glass kokpit – wersja „glass”

Reklama
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wy glą dać na bo ki że by kon tro lo wać
sy tu ację. Ład ne, rów ne po ło że nie
ma ski na ho ry zon cie w za krę tach.
Trze ba tyl ko przy zwy cza ić się do wy -
chy leń ste rów. Są pro por cjo nal nie –
no ga idzie ty le, ile rę ka. Trze ba po -
wie dzieć, że sa mo lot re agu je na nie
szyb ko. W Ces snie trud niej jest wy -
czuć ster kie run ku je śli cho dzi o wy -
chy le nie no gi. Tu da je się wię cej no -
gi i to jest do bre do szko le nia. Cru -
iser prze cią ga się dość pra wi dło wo.
Wy star czy po tem nie wiel kie od da nie
drąż ka i ła pie stru gi.

Do lą do wa nia ge ne ral nie jest
pra wi dło wy. Każ dy pi lot z do świad -
cze niem szy bow co wym so bie z nim
po ra dzi. Wszyst ko jest kwe stią pil no -
wa nia pręd ko ści na po dej ściu, pre -

cy zyj ne go wy trzy ma nia bez ner wo -
wych ru chów. On bar dzo dłu go się
nie sie. 

In te re su ją cą opcją z punk tu wi -
dze nia użyt ko wa nia w ae ro klu bie
jest wy po sa że nie sa mo lo tu w hak do
ho lo wa nia szy bow ców. Cze si ro bi li
pró by z ho lo wa niem Bla ni ka z dwu -
oso bo wą za ło gą. Wej ście na 1000
m zaj mo wa ło im 12 mi nut, przy
śred nim spa la niu po ni żej 17 l/h. To
przy zwo ity wy nik. Pod czas ho lo wa -
nia – zwłasz cza uczniów – bar dzo
waż na jest ni ska pręd kość prze cią -
gnię cia sa mo lo tu. Da je ona mar gi -
nes bez pie czeń stwa na wy pa dek
szar pa nia ho lów ką przez szy bo wiec.
Otwar tą kwe stią jest na ra zie cer ty -

fi kat EASA na za czep i ho lo wa nie
szy bow ców, ale i tak do brze by by ło
mieć ta ki sa mo lot w klu bie.

A mi po zo sta je mieć na dzie ję, że
na szym ar ty ku łem za spo ko ili śmy
cie ka wość pa na Grze go rza z Jó ze -
fo wa (pod War sza wą).

An drzej Rut kow ski

Spor to wiec
z tra dy cja mi

Na zwa fir my Czech Sport Air craft
ko ja rzyć się mo że (zwłasz cza za
oce anem) z ka te go rią Li ght Sport
Air craft, stwo rzo ną dla sa mo lo tów
re kre acyj nych, jed nak w isto cie ma -
my do czy nie nia z fir mą o nie mal

Cruiser jest już
na wyposażeniu

szkół latania
w 12 krajach

EASA. 
Od niedawna

można go także
kupić

i serwisować
w Polsce.

KONSTRUKCJE
PS-28 Cruiser

Samolot nieco więcej wymagający pilotażowo podczas szkolenia podstawowego ma szanse pomóc wyprodukować lepszego lotnika

Czech Sport Aircraft, czyli następca Czech
Aircraft Works

W środku bez fanaberii. Między fotelami uchwyt na dłoń pomagający przy zajmowaniu miejsca w kabinie
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roz wi jal ne. Ka bi na dwu miej sco wa
z miej sca mi obok sie bie. Skrzy dło
tra pe zo we za opa trzo ne w elek trycz -
nie wy chy la ne kla py oraz zbior ni ki
pa li wa o po jem no ści po 57 l. Uste -
rze nie kla sycz ne, ster wy so ko ści
oraz lot ki wy po sa żo ne w elek trycz ne
try me ry. Ste row ni ce zdwo jo ne, pe -
da ły re gu lo wa ne. Pod wo zie trój ko -
ło we, ko ła pod wo zia głów ne go na
kom po zy to wych go le niach sprę ży -
stych z hy drau licz ny mi ha mul ca mi
róż ni co wy mi, kół ko przed nie sa mo -
skręt ne. Za fo te la mi dwu czę ścio wy
ba gaż nik na 18 kg, w skrzy dłach
schow ki miesz czą ce do 20 kg ba ga -
żu. Sil nik Ro tax 912 ULS o mo cy
98,6 KM na pę dza prze sta wial ne na
zie mi trój ło pa to we, kom po zy to we
śmi gło Wo od comp Klas sic 170/3/R.
Awio ni ka Dy non D100 EFIS / Dy -
non D120 EMS plus za pa so wy
pręd ko ścio mierz i wy so ko ścio mierz.
Sa mo lot mo że być wy po sa żo ny
w spa do chron ra tun ko wy BRS.
Oprócz wer sji LSA (Spor t Cru iser),
opra co wa no tak że zgod ną z prze pi -
sa mi EASA CS -LSA wer sję PS -28
Cru iser o MTOW 600 kg (certyfikat
EASA – kwiecień 2012 r.). (ms)

L200 Mo ra va, Zlín Z -37 Čme lak,
szy bow ce L -13 i L -23 Bla nik oraz
kon ku rent na szej Iskry, od rzu to wy
Ae ro L -29 Delfín i L -410 Tur bo let.

Roz pad blo ku państw so cja li -
stycz nych ozna czał pro ble my za kła -
dów. Fa bry ki pró bo wa ły się od na -
leźć w no wej rze czy wi sto ści z więk -
szym lub mniej szym po wo dze niem,
m.in. do 2006 r. w CZAW pro du ko -
wa no lek kie sa mo lo ty Ze nith STOL
CH701 na li cen cji Ze na ir.

W ro ku 2006 ob la ta no sa mo lot
Spor t Cru iser. 

Kon struk cja
Jed no sil ni ko wy, wol no no śny dol -

no płat o me ta lo wej kon struk cji pół -
sko ru po wej z ni to wa nych blach du -
ra lo wych, wszyst kie po wierzch nie

osięm dzie się cio let nich tra dy cjach.
Przed się bior stwo, do nie daw na
zna ne ja ko Czech Air craft Works
(CZAW), zo sta ło za ło żo ne w 1934
ro ku w Ku no wi cach przez gru pę en -
tu zja stów z my ślą o bu do wie szy -
bow ców i w 1936 ro ku we szło

w skład zna nej fir my AVIA. W la -
tach 1950-1954 zbu do wa no no we
za kła dy i lot ni sko. W lot ni czym za -
głę biu w Ku no vi cach wy twa rza ne
by ły m.in. Ae ro Ae -45 i Ae -145,

Diodowy strob i światło pozycyjne

Gruby profil to także możliwość przewiezienia czegoś wewnątrz skrzydła

Reklama
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