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Dzięki wprowadzeniu kategorii CS-LSA
szkoły lotnicze zyskały możliwość eksploatacji

nowych, atrakcyjnych konstrukcji. Jedną 
z nich jest czeski PS-28 Cruiser – dwie takie

maszyny z powodzeniem eksploatuje
warszawski ośrodek szkolenia lotniczego

Ventum Air.

 Sprawdzony 
Zdjęcia: Roman Peczka
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O jakości
konstrukcji

świadczy fakt,
że pod swą

marką
sprzedawała ją

firma Piper

ko wa ła zbli żo ne do ame ry kań skich
wy ma ga nia CS LSA, co otwo rzy ło
przed Spor t Cru ise rem ryn ki Sta re go
Kon ty nen tu. Wer sja eu ro pej ska zo 
sta ła na zwa na PS 28 Cru iser.

O Cru ise rze pi sa li śmy już krót ko
w PLAR 10/2013  ma szy nę mie li 
śmy oka zję sprawdzić w lo cie pod 
czas im pre zy w sło wac kiej Bra ty sła 
wie. Wkrótce sa mo lo ty te po ja wi ły
się rów nież w Pol sce  jed nym
z użyt kow ni ków jest war szaw ski

po sta no wi ła sprze da wać go pod
wła sną mar ką ja ko Pi per Sport. Roz 
bież ność kon cep cji biz ne so wych
Cze chów i Ame ry ka nów spo wo do 
wa ła, że rok póź niej, po sprze da niu
45 sa mo lo tów, umo wę roz wią za no,
a Cze si wró ci li do sprze da ży mo de 
lu pod daw ną na zwą.

Tym cza sem w Eu ro pie do ko na ła
się ma ła re wo lu cja  w czerw cu
2011 Eu ro pej ska Agen cja Bez pie 
czeń stwa Lot ni cze go EASA opu bli 

Gdy kil ka lat te mu w USA
wpro wa dza no ka te go rię
LSA, z ogrom ną za zdro ścią

po dzi wia li śmy po ja wia ją ce się jak
grzy by po desz czu ko lej ne kon struk 
cje two rzo ne z my ślą o tym seg men 
cie ryn ku. W Eu ro pie mie li śmy co
praw da ka te go rię ul tra lek ką, jed 
nak ar bi tral nie na rzu co ne ogra ni 
cze nia dra stycz nie ogra ni cza ły moż 
li wo ści prak tycz ne go wy ko rzy sta nia
na le żą cych do niej sa mo lo tów.

Roz sąd nie skon stru owa ne ame 
ry kań skie prze pi sy spo wo do wa ły
nie by wa ły bo om na tam tej szym ryn 
ku, co zna ko mi cie wy czu li na si po 
łu dnio wi są sie dzi. Cze skie fir my ru 
szy ły na pod bój Ame ry ki z sze re 
giem uda nych kon struk cji, szyb ko
zdo by wa jąc re no mę i po zy cje ce nio 
nych do staw ców.

Jed nym z cze skich prze bo jów
eks por to wych stał się pro du ko wa ny
w Ku no vi cach Spor t Cru iser. Sa mo 
lot zy skał po pu lar ność nie tyl ko
dzię ki pięk nej syl wet ce i zna ko mi 
tym wa lo rom pi lo ta żo wym kon 
struk cji, któ rą opra co wał Jiří Ko 
nečný, ale i do sko na łej ja ko ści wy 
ko na nia w za kła dach Czech Air craft
Works  fir mie z 80 let nią tra dy cją,
w któ rych wcze śniej po wsta wa ły
ma szy ny ta kie jak Mo ra va, Zlín 37
i L 29 Delfín czy szy bow ce Blaník.

Spor t Cru iser był na ty le atrak cyj 
ny, że w stycz niu 2010, po prze pro 
wa dze niu sze re gu prób, fir ma Pi per

Pierwsi piloci, wyszkoleni od początku na dwóch Cruiserach eksploatowanych przez warszawski ośrodek szkolenia lotniczego Ventum Air, zdobyli już swe licencje

Przemyślana konstrukcja bogata jest w cenne drobiazgi, takie jak odsuwana w tył płócienna zasłonka przeciwsłoneczna
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ośro dek szko le nia lot ni cze go Ven 
tum Air, w któ rym ma szy ny te wy la 
ta ły już po nad 500 go dzin. Wy ko 
rzy sta li śmy oka zję, by znów przyj 
rzeć się Cru ise ro wi i za py tać o do 
świad cze nia.

Z bli ska
Sto ją cy na pły cie lot ni ska War 

sza wa Ba bi ce żół to bia ły Cru iser
jest po pro stu ślicz ny  smu kłe li nie
pła tow ca za po wia da ją, że do brze
la ta i z wcze śniej szych do świad czeń
wie my, że tak jest. Bliż sze spoj rze nie
ujaw nia nie ska zi tel ną ja kość wy ko 
na nia i sze reg prze my śla nych szcze 
gó łów kon struk cyj nych. Do sko na le
spa so wa ne, wy piesz czo ne ma ski sil 
ni ka, owiew ki, kom po zy to we koń 
ców ki skrzy deł z lam pa mi LED.
W kom po zy to wej ra mie oszkle nia
ozna czo ne zie lo nym pa skiem wgłę 
bie nie uła twia ją ce otwar cie utrzy 

my wa nej ga zo wy mi sprę ży na mi li 
mu zy ny. Wsia da się wy god nie 
dzię ki so lid nym uchwy tom w osło 
nie ta bli cy przy rzą dów i mię dzy
opar cia mi nie trze ba sta wać na fo 
te lach. Z ty łu, nad ba gaż ni kiem,

wie szak na słu chaw ki, tam też są
ich gniaz da  słusz nie! Nad gło wą
nie oce nio na pod czas upa łów, od 
su wa na płó cien na za słon ka zna na
ze Zli nów. In ny zli now ski pa tent to
za bez pie czo ne przed za ha cze niem

Jednym
z argumentów
decydujących

o wyborze
Cruisera była

możliwość
serwisowania

samlolotów
na miejscu

KONSTRUKCJE
PS-28 Cruiser

Kabina Cruisera jest przestronna i komfortowa – szersza, niż w Cessnie 172 – bez problemu mieści się w niej dwóch sporych pilotów

Kran paliwa umieszczono w optymalnym miejscu
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W po wie trze
Sil nik, jak to Ro tax, od pa la od ra 

zu. Pstryk nię cie AZS em uru cha mia
wen ty la tor na dmu chu  mi mo
ostre go słoń ca na wet przy ko ło wa 
niu z ma łą pręd ko ścią za pew nia on
przy jem ny, chłod ny po wiew.

Gaz do przo du, tro chę po nad
sto me trów i ho ry zont gi nie pod
ma ską  aby unik nąć zwi su, trze ba
pa trzeć po skrzy dłach, jak w szy 
bow cu przy star cie za win dą. Po
chwi li je ste śmy nad Za le wem Ze 
grzyń skim, Bo le sław Ko złow ski,
instruktor w Ven tum Air, utrzy mu 
je Cru ise ra w szy ku z Ces sną fo to.
Wi dok z ka bi ny re we la cyj ny we
wszyst kie stro ny. Spo glą dam na
przy rzą dy  w tym eg zem pla rzu za 
mon to wa no kla sycz ny, ana lo go wy
ze staw, ale w sa mo lo cie do szko 
leń to chy ba naj lep szy wy bór.

prze łącz ni ki AZS u do łu ta bli cy
przy rzą dów. Nie ru cho me, we lu ro we
fo te le są wy god ne  czu ję się w nich
o wie le le piej, niż w prze su wa nych
w Ces snach  moż li wość re gu la cji
za pew nia ją pe da ły, dla osób o ni 
skim wzro ście pro du cent stan dar 
do wo do star cza po dusz ki, te raz uło 
żo ne w ba gaż ni ku.

Za mknię cie li mu zy ny ani tro chę
nie ogra ni cza swo bo dy ru chów,
miej sca w tej pe st ce jest nie mal ty 
le, co z przo du w znacz nie więk szym
Cir ru sie. Du ży wpływ na wy go dę ma
im po nu ją ca sze ro kość ka bi ny (jak
po tem spraw dzi łem, aż o 16 cm
więk sza, niż w Ces snie 172; tam jest
40 ca li, czy li 102 cm, tu 118 cm,
czy li 46,5 ca la)  sie dzą ce obok sie 
bie oso by słusz nych roz mia rów nie
sty ka ją się ra mio na mi, do dat ko wo
kom fort zwięk sza ją ta pi ce ro wa ne
pod ło kiet ni ki. W ka bi nie bez pro ble 
mu mie ści się dwu me tro wy lot nik.

Znakomita
widoczność

z kabiny nie tylko
sprzyja podziwiniu

krajobrazów 
– ma istotny wpływ 
na bezpieczeństwo,
zwłaszcza w lotach

szkolnych

Klasyczny zestaw analogowych przyrządów – do szkolenia w sam raz

Uchwyt ułatwiający wsiadanie, dźwignia zamka kabiny i gniazda słuchawek między oparciami
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Ro bi my rund kę i po ra wra cać 
to chwi la, by po trzy mać ste ry. Sa 
mo lot jest bar dzo przy jem ny w pi lo 
ta żu, dość czu ły, ale nie na ro wi sty,
po słusz nie cho dzi za rę ką, w za krę 
tach ewi dent nie po trze bu je no gi 
ma w so bie coś z szy bow ca. Przy lą 
do wa niu wi dać ma łą pręd kość przy 
zie mie nia i krót ki do bieg. Te pa ra 
me try oraz spo le gli we za cho wa nie
pod czas prze cią gnię cia i nie wiel kie
kosz ty eks plo ata cji m.in. dzię ki za 
sto so wa niu oszczęd ne go Ro tak sa
pra cu ją ce go na ben zy nie sa mo cho 
do wej, czy nią z Cru ise ra świet ny sa 
mo lot do szko le nia pod sta wo we go.

KONSTRUKCJE
PS-28 Cruiser

Zgrabna sylwetka sugeruje dobre własności lotne – i rzeczywiśie tak jest

Oprócz bagażnika na 18 kg za fotelami są jeszcze schowki w skrzydłach mieszczące po 10 kg

Ster wysokości wyposażono w klapkę wyważającą i odciążającą

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

Silnik Rotax 912, 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
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Dużą zaletą jest
małe zużycie

benzyny – i to
samochodowej

dza w sa mo lo cie wie le go dzin  ob 
szer na ka bi na, wy god ne uchwy ty,
elek trycz ne try me ry na drąż ku, za 
słon ka ka bi ny, na wiew wy mu sza ny
elek trycz nym wen ty la to rem, moż li 
wość re gu la cji pe da łów i wie le in 
nych dro bia zgów. Ko lej ny plus to
re we la cyj na wi docz ność z ka bi ny,

Jak wi dzie li śmy, pręd kość wzno sze 
nia ma fe no me nal ną, przy dwóch
cięż kich oso bach wzno si się jak za
wy cią gar ką. Waż na jest tak że bez 
piecz na pręd kość po dej ścia  to
efekt wy ma gań ka te go rii LSA.

Du żą za le tą jest er go no mia,
zwłasz cza dla in struk to ra, któ ry spę 

Za le ty?
Za py ta ny o czyn ni ki, któ re za de 

cy do wa ły o wy bo rze PS 28 spo śród
in nych pro po zy cji oraz do świad cze 
nia z pierw sze go okre su eks plo ata 
cji, Bo le sław Ko złow ski od po wia da:

Ar gu men tem, któ ry za de cy do wał
o wy bo rze Cru ise ra by ła do stęp ność
ser wi su na miej scu  w War sza wie
wy ko ny wa ne są wszyst kie okre so we
czyn no ści ob słu go we, co w sy tu acji,
gdy ma szy ny są co dzien nym na rzę 
dziem pra cy, nie zbęd nym do funk 
cjo no wa nia ośrod ka szko le nia, ma
klu czo we zna cze nie. War to za zna 
czyć, że nie by ło naj mniej sze go pro 
ble mu z prze szko le niem me cha ni 
ków przez pro du cen ta, nie by ło tak 
że kło po tów z na pra wa mi drob nych
uste rek w ra mach gwa ran cji, któ re
zo sta ły wy ko na ne nie zwłocz nie.
Pod bo kiem jest też au to ry zo wa ny
ser wis po pu lar nych sil ni ków Ro tax.

Pi lo ta żo wo sa mo lot jest bar dzo
po praw ny, ostrze ga przed prze cią 
gnię ciem  trzę sie się jak szy bo wiec
 a do dat ko wo wy po sa żo ny jest

w jest sy gna li za tor prze cią gnię cia.

Instruktor Ventum Air Bolesław Kozłowski jest zadowolony z inwestycji w Cruisery

Reklama
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brak pa łą ka wcho dzą ce go w po le
wi dze nia jak w P2002.

Po stro nie bez pie czeń stwa trze ba
wy mie nić zbior ni ki pa li wa w skrzy 
dłach. Co praw da w po rów na niu
z AT 3, gdzie zbior nik jest przed ka 
bi ną, tu trze ba co ja kiś czas prze łą 
czać zbior ni ki z le we go na pra wy
i od wrot nie, ale w mię dzy cza sie zwis
moż na ko ry go wać try me rem lo tek.

Pod wzglę dem za się gu sa mo lot
jest zbli żo ny do AT 3 i P2002, co
zresz tą w za sto so wa niach szkol nych
nie jest aż tak istot ne.

Do tych cza so wa eks plo ata cja po 
twier dza słusz ność wy bo ru. W okre 
sie eks plo ata cji dwóch PS 28
w Ven tum Air na Cru ise rach zo sta ło

już wy szko lo nych do li cen cji tu ry 
stycz nej kil ku pi lo tów, któ rzy dziś
chęt nie wy po ży cza ją te ma szy ny na
lo ty tre nin go we, bu du jąc na lot nie 
zbęd ny do uzy ska nia li cen cji pi lo ta
za wo do we go.

Kon struk cja
Jed no sil ni ko wy, dwu miej sco wy

dol no płat o cał ko wi cie me ta lo wej
kon struk cji pół sko ru po wej z ele men 
ta mi z kom po zy tu na osno wie włók 
na szkla ne go. Ka bi na pi lo tów ogrze 
wa na i prze wie trza na z do dat ko wym
wen ty la to rem elek trycz nym, fo te le

KONSTRUKCJE
PS-28 Cruiser

Wychowankowie Ventum Air wyszkoleni na Cruiserach chętnie do nich wracają, budując nalot do licencji zawodowej

Światła pozycyjne na diodach LED – jasne, trwałe, oszczędne

Zamocowane na kompozytowych goleniach koła podwozia głównego zaopatrzono w hydrauliczne hamulce różnicowe

Czujnik przeciągnięcia na krawędzi natarcia
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Samolot jest
poprawny

pilotażowo,
ma duże

wznoszenie
i małą prędkość

minimalną

w róż ni co we ha mul ce hy drau licz ne
ste ro wa ne pe da ła mi, pe da ły ste ru
kie run ku re gu lo wa ne. Ste row ni ce
zdwo jo ne, na drąż kach przy ci ski ste 
ro wa nia elek trycz ny mi try me ra mi
ste ru wy so ko ści i lo tek. Sil nik Ro tax
912, czte ro su wo wy z za pło nem
iskro wym, czte ro cy lin dro wy w ukła 
dzie bok ser, na pę dza ją cy przez prze 
kład nię trój ło pa to we śmi gło ae ro 
ela stycz ne Wo od comp Klas sic
170/3/R o śred ni cy 1712 mm.

Mi chał Se tlak

w ukła dzie obok sie bie, oszkle nie
ka bi ny jed no czę ścio we z do dat ko 
wy mi okien ka mi za osło ną. Skrzy dło
o du żym współ czyn ni ku si ły no śnej
wy po sa żo ne w elek trycz nie ste ro wa 
ne kla py. Uste rze nie kla sycz ne, na 
pę dy ste ru wy so ko ści i lo tek po py 
cha czo we, na pęd ste ru kie run ku lin 
ko wy. Ster wy so ko ści z klap ką wy wa 
ża ją cą i od cią ża ją cą, pra wa lot ka
z klap ką wy wa ża ją cą. Pod wo zie sta 
łe z sa mo na staw nym kół kiem przed 
nim, ko ła pod wo zia głów ne go na
go le niach z kom po zy tu zbro jo ne go
włók nem szkla nym, wy po sa żo ne

Na pierwszym planie praktyczny uchwyt w osłonie tablicy przyrządów, ułatwiający zajmowanie miejsca w kabinie

W bagażniku za fotelami łatwo dostępny nadajnik ratunkowy ELT

Reklama

         


