
Na zielonej trawce lotniska
Caposile koło Wenecji
stoi efektownie pomalo-

wany samolocik. Nawet nie wy-
gląda na ultralajta – sprawia wra-
żenie normalnych wymiarów.
Konstrukcja kompozytowa. Gru-
by profil, skrzydło wygląda na
wytrzymałe. „+4 /-2 g” podpo-
wiada Erich Kustatscher, właści-
ciel szkoły pilotażu, instruktor
i egzaminator ultralajtowy. Samo-
lot ma na sobie nalepki sponso-
rów i nazwę zespołu „WeFly!”.
Fajnie, że się chłopaki cieszą, że
latają, ale czy to dobry pomysł na
nazwę…? Zrozumiałem gdy zo-
baczyłem nietypową wajchę wy-
stającą z tablicy przyrządów –
ręczne sterowanie sterem kierun-
ku i gazem. Szacunek. Lata nim
pilot poruszający się na wózku.

Jak się ten samolot nazywa?
Texan – pada odpowiedź. Jak
to, Texan? Texan to przecież
amerykański warbird. Mamy
jednego w Warszawie. „Wiem”,
mówi Erich. „Oni go tak nazwa-
li…” Oni, czyli firma FlySynthe-
sis. Znana firma na rynku od lat,
Storch to był hit w latach 90…
Teraz mi świta, że tamten
Storch to też była marca regi-
strada na pamiątkę niemieckie-
go rozpoznawczego Storcha,
którym Skorzenny wykradł Mus-

soliniego z gór. Niech więc już
temu będzie Texan, skoro tak lu-
bią samoloty historyczne...

Niebo się chmurzy – zdążymy
wykonać krótki lot na zdjęcia?

Wsiadam na lewy fotel – cał-
kiem wygodny. W ogóle jest du-
żo miejsca. Zapinam pasy, Erich
zasuwa kabinę. Bardzo komforto-
wo. Widoczność do przodu
świetna. Nie muszę wyciągać szyi
do kołowania. Zestaw na tablicy
przyrządów prosty. Jak działa ta
specjalna sterownica? Ster kie-
runku w lewo to popchnięcie waj-
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chy w przód. Ster w prawo - waj-
cha do tyłu. Z kolei przekręcanie
w lewo to dodawanie gazu. Gdy
rękojeść w pionie to jest bieg ja-
łowy. Musi to dobrze działać sko-
ro zespół lata w ciasnym szyku
i robi różne dynamiczne figury.
Na szczęście ta sterownica tylko
dubluje stery tradycyjne, więc nie
muszę się uczyć nowego. Samo-
locik prowadzi się świetnie. Jest
bardzo prawidłowy w pilotażu.
Ultralajt nie ultralajt… Lecimy za
wiatrakowcem Magni z otwartą
kabiną, którym Romka z apara-
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Texan to bardzo
prawidłowy
w pilotażu samolot.
Z przeciągnięcia
wychodzi mając
skrzydła w poziomie.

Texan to połączenie klasycznej
koncepcji aerodynamicznej
i najnowszych technologii.
Wyszedł z tego samolot duży
i jednocześnie lekki. Nad włoskim
Lido di Jesolo mieliśmy okazję
sprawdzić jak lata.

Texan

Pozory mogą mylić. Texan to spory samolot, ale mieści się w kategorii ultralekkiej

Bogate oszklenie i niskie burty dają w efekcie doskonałą widoczność z kabiny

Zdjęcia: Roman Peczka

ultralajt z Włoch

Texan to połączenie klasycznej
koncepcji aerodynamicznej
i najnowszych technologii.
Wyszedł z tego samolot duży
i jednocześnie lekki. Nad włoskim
Lido di Jesolo mieliśmy okazję
sprawdzić jak lata.

Zdjęcia: Roman Peczka



Włoszech pogoda nie jest pro-
blemem. To osiemnasty Texan
w jego szkole. Jego polityka flo-
towa jest taka, że po wylataniu
1000 godzin sprzedaje samolot -
zawsze ktoś z uczniów jest chęt-
ny. W to miejsce kupuje nowy
z fabryki.

W sumie, tylko mu pozazdro-
ścić pomysłu na życie…

Wracając do Texana – ten sa-
molot na pewno bardzo zyska na
spodziewanym podniesieniu limi-
tu masy startowej dla kategorii
ultralekkiej. Konstrukcja spraw-
dzona, produkcja seryjna biegnie
od lat, więc i cena taka, jak ma
być za węglowy samolot - 78000
euro w wersji standard.

Krzysztof Krawcewicz

Specjalizująca się w pro-
dukcji kompozytowych
statków powietrznych

włoska firma FlySynthesis po-
wstała w latach 80. w położo-
nym na północy Włoch regionie
Friuli. Początkowo działała pod
nazwą Rodaro. Pierwsza kon-
strukcja, jednomiejscowy mikro-
lot Kangaroo, powstała w 1984 r.
Zaprojektowany w 1991 r, Storch
zapoczątkował serię budowa-
nych do dzisiaj, w pełni kompo-
zytowych samolotów ultralek-
kich. W 2006 r. FlySynthe-
sis przeniosła się w okolice Mor-
tegliano na historyczne lotnisko
z czasów II wojny światowej.

Obecnie w ofercie włoskiego
producenta znajdują się samolo-
ty Storch (także na pływakach),
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Syncro, Wallaby 582, Texan oraz
wodnosamolot Catalina NG. Na-
zwy większości z nich budzą hi-
storyczne skojarzenia – i słusznie.
Spytaliśmy FlySynthesis o ich
wyjaśnienie. Storch to podobnie
jak słynny Fi 156 górnopłat
o świetnych właściwościach
STOL, linia Cataliny ma przywo-
dzić na myśl „łabędzie kształty”
legendarnej imienniczki z wy-
twórni Consolidated Aircraft Cor-
poration. Również proweniencja
Texana jest drugowojenna: to po-
dobnie jak T-6 doskonały samo-
lot szkolny, nadając swojej kon-
strukcji taką nazwę producent
wykonał także ukłon w stronę
obiecującego rynku w USA.

Wallaby podobnie jak wcze-
śniejszy Kangaroo po prostu
przypomina kangura, natomiast
Syncro to wyjątek – nie posiada
żadnych konotacji historycznych,
wręcz przeciwnie, wskazuje na
nowoczesność.

Ultralekki lub lekki
Texan został zaprojektowany

w 1994 r. - pięć lat później został
dostarczony pierwszy wyprodu-
kowany egzemplarz. Obecnie
wytwarzany jest w czterech wer-
sjach: jako ultralekkie Top Class
i Club, RG ze składanym podwo-
ziem oraz cięższy model 600. Do
dzisiaj zbudowano ok. 350 Texa-
nów. Łączna liczba samolotów
wyprodukowanych przez FlySyn-
thesis przekracza 2000, samych
Storchów – ponad 1100. Zamó-

Erich wyłącza silnik nad znakami
i prezentuje mi piękną imitację
awarii silnika z lądowaniem z za-
krętu o 360 stopni. Ze stojącym
śmigłem leci jak szybowiec. Nie
ma stresu. Fakt że Erich na sa-

mym Texanie ma już prawie 10
tys godzin więc łapa nabita.
W ogóle ma już 30 tys. Ten facet
cyba rzadko bywa na ziemi....

Erich używa Texana do szkole-
nia. Lata nim codziennie. We
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tem zabrala sama Donatella Ric-
ci... Trochę pozujemy i wracamy,
bo paliwa na dwie osoby nie bie-
rze się dużo. Nad lotniskiem py-
tam czy mogę zrobić przecią-
gnięcie – wychodzi elegancko
i prawidłowo. Prędkość minimal-
na bez klap jakieś 35 KIAS, samo-
lot daje się prowadzić a potem
drży i opuszcza łeb. Ech, kopnąć
by ster i zrobić zwitkę... Erich od-
gaduje co mam na myśli. Przej-
muje stery, rozpędza Texana i ro-
bi kilka lazy eights. Samolocik
pięknie zamienia energię kine-
tyczną na wysokość. Pętlę ran-
wers zrobiłby spokojnie… No cóż.
Płatowiec to robi - w rękach pilo-
ta fabrycznego w czasie prób.
Ale rejestracja w kategorii UL nie
pozwala na żadną akrobację.

PLAR PLAR

Szkoda
że rejestracja UL
tego zabrania, bo
Texanem można
byłoby pokręcić
akrobację
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Kto chce latać
szybciej niż 105

węzłów może
zamówić

Texana w wersji
z chowanym
podwoziem

Na zdjęciach autor podczas lotu z Erichem Kustatcherem.

Lotki mają u dołu wyważenie masowe

Dostęp do kabiny ułatwiają stopnie z przodu

KONSTRUKCJE
FlySynthesis Texan



W pełni
kompozytowy

Ultralekki Texan Top Class to
dwumiejscowy dolnopłat o aero-
dynamicznym kształcie. Jego
twórcom udało się skonstruować
samolot charakteryzujący się
zdolnością krótkiego startu i lą-
dowania, niezłymi osiągami, za-
pewniający podwyższony kom-
fort. Na jego korzyść przemawia-
ją także niskie koszty eksploata-
cji. Włosi przekonują, że Texan
jest poza tym łatwy i przyjemny
w pilotażu - co potwierdził re-
daktor naczelny. Ważną rolę przy

projektowaniu samolotu odegra-
ły kwestie bezpieczeństwa.

Kadłub Texana został w cało-
ści zbudowany z kompozytu wę-
glowego o wytrzymałej struktu-
rze plastra miodu. Posiada sko-
rupową konstrukcję, dodatkowo
wzmocnioną przez pięć wręg,
nadających mu sztywność.
Przednia część, w której mieści
się silnik, odgraniczona jest
ścianą ogniową, wykonaną
z włókien odpornych na działa-
nie wysokich temperatur. Za-
pewniająca wspaniałą widocz-
ność pleksiglasowa osłona kok-
pitu otrzymała zabezpieczenia
chroniące załogę w przypadku
kapotażu. Osłona ta otwiera się
poprzez przesunięcie jej części
do tyłu. Specjalne wzmocnienia
znajdują się w miejscu moco-
wania podwozia, ich zadaniem
jest amortyzowanie wibracji
i wstrząsów, jakie mogą wystą-
pić np. podczas rozbiegu, do-
biegu czy kołowania na nierów-
nej powierzchni lub twardego
lądowania.
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Texan posiada skrzydła o obry-
sie prostokątnym i profilu lami-
narnym. Klapy i lotki zintegrowa-
ne są z profilem skrzydła, co po-
zwala na szeroki zakres kontroli.
Przy produkcji skrzydeł zostały
zastosowane zaawansowane

PLAR3/18

system ratunkowy. Standardowo
jest to GRS firmy Galaxy, ale uży-
wane są także systemy innego
typu, np. BRS czy Magnum.

23 listopada 2013 r. formacja
Texanów ustanowiła jeden z lot-
niczych rekordów Guinnessa.
Sześć samolotów z byłymi pilo-
tami izraelskich myśliwców za
sterami wykonało przelot wzdłuż
brzegu Morza Martwego na wy-
sokości 422 m poniżej poziomu
morza...

wienia Texanów stanowią ok. 65
proc. całego portfela zamówień
firmy.

Texan z maksymalną masą
startową 472,5 lub 600 kg certy-
fikowany jest m.in. w Belgii, Gre-
cji, Francji, Portugalii, Słowenii
i na Tajwanie. W Australii, Nowej
Zelandii i RPA można go eksplo-
atować w klasie LSA, w Izraelu ja-
ko mikrolajt wg przepisów brytyj-
skich (British Civil Airworthiness
Requirements, Section S – Small
Light Aeroplanes), a np. w Hisz-
panii w klasie eksperymentalnej.
MTOW 472,5 kg w wersji ULM
oznacza, że samolot może być
wyposażony w spadochronowy

Texany z masą
startową 472,5 lub
600 kg otrzymały
już dopuszczenie
w wielu krajach

KONSTRUKCJE
FlySynthesis Texan

Tablica przyrządów jest czytelna i nie zasłania widoczności do przodu co jest istotne w czasie kołowania

Wskaźniki kontroli pracy silnika ujęte w jednym przyrządzie Flybox

Dodatkowa ręczna dźwignia steru kierunku i gazu - dla pilota na wózku

Na konsoli centralnej manetka,
dźwignia BRS i kran paliwa

Napęd trymera i płytowego steru wysokości popychaczowy

Dajnik ciśnienia całkowitego jest pod
lewym skrzydłem

Texanem podróżuje
się komfortowo
i przy relatywnie
niskich kosztach
eksploatacji

R E K L A M A



chylane są przez sterowane elek-
trycznie siłowniki, kąt wychylenia
pokazywany jest na wskaźniku na
tablicy przyrządów. W skrzy-
dłach znajdują się integralne
zbiorniki paliwa.

Podwozie jest stałe i trójpod-
porowe z kołem przednim. Ra-
ma nośna podwozia głównego

wykonana jest ze spawanych rur
stalowych, golenie ze stopów
aluminium – ten materiał zapew-
nia doskonałą elastyczność i wy-
trzymałość, amortyzuje także
wstrząsy podczas startów i lą-
dowań. Przednie koło posiada
olejowo-powietrzny amortyza-
tor i jest kierowane, sterowanie
odbywa się za pomocą pedałów
sterowych.

Fotele pilota i pasażera są re-
gulowane, z miękkim pokryciem
tapicerskim lub – opcjonalnie –
alcantarą. Pasy bezpieczeństwa
są solidnie przymocowane bez-
pośrednio do elementów struk-
tury kadłuba. Wyposażenie kabi-
ny może być kompletowane
zgodnie z życzeniem zamawiają-
cego, jednak każdy samolot
opuszczając fabrykę posiada
standardowo zestaw wskaźni-
ków, m.in. prędkościomierz, wy-
sokościomierz, wariometr, chyło-
mierz, obrotomierz, dwa paliwo-
mierze z sygnalizacją niskiego
poziomu paliwa, a także wskaź-
niki ciśnienia paliwa, ciśnienia
i temperatury oleju, temperatury
cylindrów i spalin oraz kąta wy-
chylenia klap i czasu pracy silni-
ka. Cena wersji podstawowej to
około 70 tys. euro.

Sławomir Kasjaniuk
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technologie kompozytowe z włó-
kien węglowych, podobnie jak
kadłub o strukturze plastra mio-
du, co gwarantuje wytrzymałość,
a przy tym lekkość. Lotki i klapy
są także całkowicie kompozyto-
we. Ruch zawieszonych na
wspornikach lotek hamowany
jest i równoważony przez prze-
ciwwagi, które zapobiegają też
wystąpieniu flatteru. Klapy wy-
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Płatowiec jest
wykonany
z kompozytu
węglowego
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Texan Top Class
(dane producenta)

Rozpiętość (m) 8,60
Długość (m) 6,90
Wysokość (m) 2,20
Powierzchnia skrzydeł (m2) 11,80
Masa własna/startowa (ze spadochr.) (kg) 320/472,5
Pojemność zbiorników paliwa (l) 2x50
Silnik: Rotax 912 ULS, 100 KM
Prędkość dopuszczalna VNE (km/h) 240
Prędkość przelotowa (km/h) 200
Prędkość przeciągnięcia VS0 (km/h) 59
Dopuszczalne przeciążenia (g) +4/-2
Producent: FlySynthesis, R.E.A., Mortegliano, Włochy

Za fotelami spora przestrzeń bagażowa

Siedzenia są regulowane przód-tył

KONSTRUKCJE
FlySynthesis Texan


