AW109 Trekker

HELICOPTERS DIVISION

NA STRA Y BEZPIECZE STWA

WYTRZYMA Y I NIEZAWODNY
AW109 Trekker to nowy wielozadaniowy mig owiec
opracowany jako doskona e rozwi zanie dla misji
patrolowych, parapublicznych i policyjnych. Jego
zdolno operacyjna w dzie i w nocy w najtrudniejszych
warunkach, w po czeniu z wysokim poziomem
bezpiecze stwa, sterowalno ci i manewrowo ci ,
zapewnia sukces w ca ym spektrum operacji, pomagaj c
w utrzymaniu porz dku publicznego.

NOWOCZESNA AWIONIKA
REDUKUJ CA OBCI ENIE
PILOTA
Modu owy, zintegrowany szklany kokpit o niskich
wymaganiach obs ugowych zosta zaprojektowany tak,
aby umo liwia dopasowanie maszyny do potrzeb
ró nych operatorów. Dzi ki najnowocze niejszej awionice
Genesys Aerosystems AW109 Trekker zapewnia
doskona
wiadomo sytuacyjn i pozwala osi ga
maksymaln skuteczno realizacji misji w najbardziej
wymagaj cych rodowiskach. Du y zapas mocy
i konstrukcja minimalizuj ca skutki zderze zapewniaj
maksymalne bezpiecze stwo w ka dych warunkach lotu.

SZCZEGÓLNE CECHY OPERACYJNE
Najwi ksza w swojej klasie pr dko , pozwalaj ca skróci
czas dotarcia do celu
Przestronna kabina, umo liwiaj ca szybk zmian
kon guracji i atwe rozmieszczenie wyposa enia misji
Wygodny dost p operatorów do kabiny

WYPOSA ENIE MISJI*
Kamera EO/IR
Re ektor
System obrazowania noktowizyjnego
(NVIS)/Kompatybilno z NVG
Zaawansowana konsola misji w kabinie
Rejestrator wideo HD
Transmisja danych HD ( mig owiec
stanowisko naziemne)
G o niki zewn trzne
Haki i lina do szybkiego desantu (z prawej
i lewej strony)
Zewn trzna wci garka
Hak adunkowy (1250 kg / 2756 Ib)

* Szczegó owy wykaz wyposa enia misji jest udost pniany na yczenie.

WN TRZE
Du a i wszechstronna kabina mig owca AW109 Trekker
mo e pomie ci do 6 pasa erów i oferuje elastyczne
rozmieszczenie oraz miejsce na konsol misji, instalacj
noszy (do 2 noszy plus 2 asystentów) oraz dedykowane
wyposa enie taktyczne. Szerokie drzwi przesuwne
(otwierane na 1,4 m / 4,6 stóp) po obu stronach
zapewniaj wyj tkow dost pno , równie podczas
operacji z u yciem wci garki i szybkich operacji
desantowych / zjazdów po linie.

CECHY WYRÓ NIAJ CE
AW109 TREKKER
Wytrzyma e podwozie p ozowe
P atowiec ze stopu aluminium, odporny na zderzenia
Fotele za ogi i pasa erów poch aniaj ce energi przy
zderzeniu
Zwi kszona wiadomo sytuacyjna, zapewniaj ca
maksymalny poziom bezpiecze stwa
Mo liwo

pracy przek adni na sucho: 30 min

Pe ne osi gi Kat. A / Klasy 1 równie w wysokich
temperaturach

CHARAKTERYSTYKA AW109 TREKKER
MASA

(maksymalna masa ca kowita)

adunek wewn trzny

3175 kg

(7000 lb)

adunek zewn trzny

3350 kg

(7385 lb)

NAP D
Zespó nap dowy: 2 x Pratt & Whitney Canada PW207C

OSI GI

(w warunkach ISA, przy maksymalnej masie ca kowitej)

Maksymalna pr dko
przelotowa (SL, MCP)
Maksymalny zasi g (5000 stóp)
Maksymalna d ugotrwa o
lotu (5000 stóp) (1)
(1)

z 634 kg zu ywalnego paliwa

(1)

281 km/h
833 km

(152 kt)
(450 nm)

4 h 20 m

bez rezerwy

KONCENTRACJA NA POTRZEBACH KLIENTÓW
Zespó Wsparcia i Szkolenia klientów Leonardo Helicopters zapewnia klientom
efektywne wsparcie logistyczne i obs ugowe w celu zwi kszenia dost pno ci
operacyjnej mig owców przy jednoczesnym obni eniu kosztów ich eksploatacji.
Oznacza to oferowanie klientom zoptymalizowanego wsparcia posprzeda owego
i rozwi za szkoleniowych dostosowanych do ich specy cznych potrzeb.

Leonardo
Società per azioni
Registered Head O ce:
Piazza Monte Grappa, 4
00195 Rome - Italy
T +39 06 324731

pzlswidnik.pl

Leonardo Helicopters
Head O ce:
Via Giovanni Agusta, 520
21017 Cascina Costa di
Samarate - Italy
T +39 0331 229111

Wytwórnia Sprz tu
Komunikacyjnego
PZL - widnik SA
Aleja Lotników Polskich 1
21-045 widnik
POLSKA
Tel. +48 81 722 67 36
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Niniejszy dokument zawiera informacje, które s w asno ci Leonardo - Società per azioni, i jest dostarczany pod wyra nym warunkiem, e nie mo e by powielany w ca o ci
ani cz ciowo, ani nie mo e by wykorzystywany do produkcji ani do celów innych ni te, dla których zosta dostarczony.

