AW149

HELICOPTERS DIVISION

WIELOZADANIOWE
MO LIWO CI

WSZECHSTRONNA
WIELOZADANIOWO
AW149 to wielozadaniowy mig owiec
wojskowy najnowszej generacji,
który mo na szybko rekon gurowa
do wykonywania szerokiej gamy
wymagaj cych misji w najtrudniejszych
warunkach operacyjnych. Zaawansowane
technologie systemów uzbrojenia
i wyposa enia, w po czeniu z najwy szym
bezpiecze stwem i osi gami oraz wysokim
poziomem prze ywalno ci i wytrzyma o
na zderzenia zapewniaj Wojskowemu
U ytkownikowi wysoce skuteczn
mo liwo przetrwania i efektywno
kosztow .

Pojedyncza lub podwójna
wci garka ratownicza
Dwa silniki (klasa 2000/2500 KM)
Dedykowany pomocniczy zespó
nap dowy (APU) o mocy 60 kW
Jednostka zasilania APU

Czas dzia ania do 30 minut HOGE

Samouszczelniaj ce si zbiorniki paliwa

Wyrzutnie ar i dipoli
(system DAS)

AW149 jest zdolny do wykonywania lotów
VFR/IFR w dzie i w nocy, podczas lotu
z jednym pilotem. System NVG,
kompatybilny z nowoczesnym glass
kokpitem umo liwia wi ksz wiadomo
sytuacyjn . Otwarta architektura systemu
pozwala na sprawn efektywnie kosztow
integracj w zale no ci od potrzeb Klienta.

NAJWA NIEJSZE CECHY AW149
STATEK POWIETRZNY
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Kompaktowe rozmiary umo liwiaj
operowanie na niewielkiej przestrzeni (d ugo
z wirnikiem w ruchu 17,6m; rednica wirnika
14,6 m
W pe ni przegubowe wirniki no ny i ogonowy
zapewniaj wysok sprawno manewrowania
podczas lotów pro lowych (NOE)
Przek adnia g ówna (certy kowana zdolno
do pracy przez 50 min bez smarowania)
Dwa turbowa owe silniki zabezpieczone przed
rozrzutem cz ci w przypadku wybuchu silnika
Dedykowana jednosta APU o mocy 60kW
Czas pracy w HOGE do 30 minut
Du a kabina o wymiarach 3,47 m (d .) x 2,24 m
(sz.) x 1,42 m (w.); obj to kabiny 11,2 m³
Du e drzwi przesuwne (szeroko 1,6 m)
z lewej i prawej strony
Wytrzyma e podwozie z du ym prze witem
dla operacji w trudnym terenie
Dwie niezale ne instalacje elektryczne
i hydrauliczne
Odporno na zderzenia z ptactwem
Odporno na uderzenia spe niaj ca
najnowsze normy

PODSTAWOWE SYSTEMY
AWIONICZNE
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System wy wietlania danych w kokpicie
umo liwiaj cy korzystanie z gogli
noktowizyjnych (NVG), z czterema
kolorowymi wy wietlaczami LCD 8 x 10
z aktywn matryc
4-osiowy system automatycznego
sterowania lotem z zaawansowanymi
funkcjami
System zarz dzania i monitorowania
mig owca
Szyfrowany system czno ci
Systemy nawigacyjne (cywilny/wojskowy)
Mapy cyfrowe oraz wy wietlacz danych
taktycznych
Systemy identy kacyjne
Systemy ulepszonej wizualizacji otoczenia
System zarz dzania lotem
Rejestrator rozmów w kabinie i rejestrator
parametrów lotu
O wietlenie NVG (wewn trzne/zewn trzne)
System monitorowania stanu technicznego
i eksploatacji
Odporno na oddzia ywania HIRF / LEMP /
EMC

W pe ni przegubowe wirniki no ny i ogonowy

Przek adnia g ówna
z certy katem
potwierdzaj cym prac
na sucho przez 50 minut

G owica
optoelektroniczna
z sensorem IR
oraz laserowym
dalmierzem
i pod wietlaczem

Re ektor
W pe ni zintegrowany system
awioniczny z czterema kolorowymi
wy wietlaczami
ciek okrystalicznymi (AMLCD)
8"x10" z aktywn matryc

Podwieszenie zewn trzne

Du e przesuwne drzwi kabiny

PRZESTRZE
I DOST PNO

KABINY

Zaprojektowana z my l o wielozadaniowo ci i elastyczno ci wykorzystania,
kabina mig owca AW149 zapewnia przestrze umo liwiaj c sprawny
i szybki przerzut o nierzy w pe nym ekwipunku oraz wyposa enia
zadaniowego do wspierania dynamicznie realizowanych operacji. Du e drzwi
przesuwne z obu stron kabiny oraz niska pod oga pozwalaj na szybkie
wchodzenie do mig owca i wychodzenie z niego, atwo za adunku
i roz adunku towarów oraz wyposa enia, a tak e szybkie adowanie na ziemi
noszy w standardzie NATO. Zaczepy lin zjazdowych oraz wci garka
dost pne przez du e drzwi przesuwne umo liwiaj szybkie wprowadzanie
o nierzy i podejmowanie ich z ziemi w zawisie mig owca. mig owiec
umo liwia prowadzenie równoczesnego ognia os onowego z montowanych
w oknach elementów uzbrojenia obs ugiwanych przez za og .
Du a przestrze kabiny pozwala na szybk instalacj wyposa enia misji
i zadaniowego, w tym w pe ni zintegrowanej konsoli misji. Dodatkowe
wyposa enie misji, takie jak nosze czy zestaw medyczny, mo na
przechowywa w obszernym przedziale baga owym za kabin .
Z opcjonalnym dost pem z kabiny g ównej podczas lotu, przedzia ten
zapewnia porz dek w kabinie g ównej i swobodne z niej korzystanie. Kabin
mo na szybko rekon gurowa z wersji do transportu o nierzy i uzupe niania
zapasów do bardziej wymagaj cych wersji, takich jak MEDEVAC, CASEVAC,
SAR, wsparcie operacji si specjalnych/CSAR czy dowodzenie
i kierowanie/wywiad, obserwacja i rekonesans (C2/ISR).

WYPOSA ENIE MISJI I ZADANIOWE
Na mig owcu AW149 mo na zainstalowa szeroki zakres wyposa enia do
wykonywania dedykowanych misji, zwi kszaj c jego skuteczno operacyjn .

Wyposa enie zadaniowe
>
>
>
>
>
>

System ci cia przewodów
napowietrznych (WSPS)
Re ektor poszukiwawczy (zgodny z NVG)
wiat a IR do lotu w szyku
Os ony balistyczne (pod oga kokpitu
i kabina)
Odporne na uderzenia,
samouszczelniaj ce si zbiorniki paliwa
Zestaw nawodny (p ywaki awaryjne
i tratwa ratunkowa)

Wyposa enie awioniczne
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>
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>

>

Konsola misji w kabinie zapewniaj ca
wiadomo taktyczn , zarz dzanie czami
danych oraz funkcje dowodzenia i
kierowania/wywiadu, obserwacji i rekonesansu
(C2/ISR)
G owica optoelektroniczna z sensorem IR oraz
opcjonalnym dalmierzem/ pod wietlaczem
laserowym
czno wojskowa, w tym bezpieczne
radiostacje z funkcj TACSAT, bojowe
radiostacje taktyczne, system ledzenia si
sojuszniczych, ratunkowy nadajnik pozycji
(PLS), cze przesy ania danych wideo,
taktyczne cze danych
System obrony aktywnej obejmuj cy system
ostrzegania o opromieniowaniu radarem
(RWR), laserem (LWR), nadlatuj cych
pociskach (MWS), a tak e system wyrzutu
przeciw rodków ( ar i dipoli) oraz zak ócania
zagro e dzia aj cych w podczerwieni
(DIRCM)
Radar pogodowy/ poszukiwawczy

Wyposa enie u ytkowe
>
>

>
>
>
>
>

Odporne na uderzenia sk adane siedzenia
System ewakuacji medycznej (do 3 noszy)
i ewakuacji poszkodowanych (od 4 do 6
noszy)
Hak adunkowy
Zewn trzna wci garka ratunkowa
pojedyncza lub podwójna
System zaczepów do desantowania
z osprz tem linowym
Wewn trzny dodatkowy zbiornik paliwa
Pe ny system ochrony przed oblodzeniem

Systemy uzbrojenia
>
>
>
>
>
>

System obserwacji i celowania
Wewn trzne: 2 x karabin snajperski
Wewn trzne: 2 x karabin maszynowy
7,62 mm (drzwi / okna)
Zewn trzne: 2 x zasobnik z karabinem
12,7 mm lub 2 x dzia ka 20mm
Zewn trzne: 2 x wyrzutnia rakiet 2x2.75
(kierowane/niekierowane)
Zewn trzne: 2 x wyrzutnia rakiet
powietrze - ziemia

CHARAKTERYSTYKA AW149
MASA (MAKSYMALNA MASA STARTOWA)
Maksymalna masa startowa
Opcjonalnie zwi kszona masa

8,300 kg
8,600 kg

18,298 lb
8,960 lb

NAP D
Zespó nap dowy 2 x silniki General Electric CT-7-2E1 ze sterownikami
FADEC ( 2000 KM ka dy) 1 x Safran e-APU (60kW) albo
2 x silniki Safran Aneto-1K ze sterownikami FADEC (2500 KM ka dy)
i 1 x Safran e-APU (60kW)

PARAMETRY SILNIKÓW
General Electric CT7-2E1
Moc startowa (5 min)
Maks. moc ci g a

2 x 1,479 kW
2 x 1,395 kW

2 x 1,983 shp
2 x 1,870 shp

Safran Aneto-1K
Moc startowa (5 min)
Maks. moc ci g a

2 x 1,827 kW
2 x 1,715 kW

2 x 2,450 shp
2 x 2,300 shp

LICZBA MIEJSC
Za oga
Pasa erowie

1-2
do 19

WYMIARY
17.57 m
5.07 m
14.60 m

57 ft 8 in
16 ft 7 in
47 ft 11 in

General Electric CT7-2E1 (ISA; 8,300 kg)
Pr dko VNE (IAS,SL)
313 km/h
Maksymalna pr dko przelotowa (SL)
287 km/h
Zawis z bez wp ywu ziemi HOGE
2,893 m
Zawis z wp ywem siemi HIGE
3,948 m
958 km
Maksymalny zasi g (SL)
Maksymalna d ugotrwa o lotu

169 kt
155 kt
9,490 ft
12,953 ft
517 nm
4 h 55 min

Safran Aneto-1K (ISA+35; 8,300 kg)
Pr dko VNE (IAS,SL)
Maksymalna pr dko przelotowa (SL)
Zawis z bez wp ywu ziemi HOGE
Zawis z wp ywem siemi HIGE
Maksymalny zasi g (SL)
Maksymalna d ugotrwa o lotu

169 kt
158 kt
5,100 ft
10,450 ft
456 nm
4 h 13 min

D ugo ca kowita(1)
Wysoko ca kowita(1)
rednica wirnika

OSI GI

(1)

Wirniki ruchome
Bez rezerwy, z pomocniczymi
poprzecznymi zbiornikami paliwa
i zbiornikami pod pod og
(2)

313 km/h
292 km/h
1,554 m
3,185 m
844 km

WIELOZADANIOWO
TRANSPORT O NIERZY
Szybko rekon gurowalna kabina umo liwia monta odpornych na
uderzenia siedze dla maksymalnie 19 o nierzy z lekkim ekwipunkiem
lub 16 o nierzy z pe nym ekwipunkiem, w ró nych uk adach. mig owiec
mo na wyposa y tak e w os ony balistyczne oraz uzbrojenie
obs ugiwane przez za og , takie jak karabiny maszynowe 7,62 mm GPMG
zabudowywane w przednich oknach lub drzwiach kabiny.

Typowa kon guracja do transportu o nierzy

TRANSPORT TOWARÓW/PRZEWO ENIE ADUNKÓW
PODWIESZANYCH
Du a kabina o obj to ci 11,2 m3 z p ask , niczym niezak ócon powierzchni
pod ogi i du ymi przesuwnymi drzwiami o szeroko ci 1,6 m pozwalaj cymi
na szybkie adowanie i roz adowywanie towarów i sprz tu. W po czeniu
z hakiem zewn trznym umo liwiaj cym przenoszenie adunku o masie do
2800 kg i funkcj monitorowania podczepionego adunku z kokpitu,
pozwala to na sprawne realizowanie ró nego rodzaju misji transportowych
i d wigowych.

Typowa kon guracja do transportu adunku

EWAKUACJA OFIAR / MEDYCZNA (CASEVAC / MEDEVAC)
Szybko rekon gurowalna kabina mo e by równie przystosowana do
zada medycznych. Nosze NATO zainstalowane poprzecznie na p askiej
pod odze zapewniaj pe ny dost p do poszkodowanych, alternatywnie
mo na przenosi do 4 noszy standardu NATO na stela u mocowanym do
pod ogi. W kabinie dost pne s wszystkie niezb dne punkty mocowania
oraz gniazdka zasilania sprz tu medycznego. Do realizacji bardziej
wymagaj cych misji medycznych dost pny jest specjalny modu
medyczny mieszcz cy troje (3) noszy.

Typowa kon guracja CASEVAC/MEDEVAC

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO (SAR)
Obszern kabin mo na szybko wyposa y w dwoje (2) siedze dla
operatora wci garki oraz ratownika medycznego, oraz dwa (2) siedzenia
dla strzelców i karabiny w oknach, jednocze nie zapewniaj c woln
przestrze wymagan do obs ugi wci garki oraz wprowadzania na pok ad
mig owca przez du e drzwi kabiny ratowanych osób za pomoc noszy
albo kosza ratunkowego. Dost p w trakcie lotu do tylnego przedzia u
baga owego pozwala bezpiecznie przechowywa sprz t SAR w sposób
nieblokuj cy kabin g ówn . Opcjonalne konsole misji poszerzaj
wiadomo sytuacyjn oraz mo liwo ci poszukiwania, dodatkowo
zwi kszaj c skuteczno realizacji tego rodzaju misji.

Typowa kon guracja SAR

OPERACJE SI SPECJALNYCH ORAZ POSZUKIWANIE
I RATOWNICTWO W WARUNKACH BOJOWYCH (CSAR)
Montowane na rodku w rz dach zwrócone ty em do siebie siedzenia
umo liwiaj szybkie wchodzenie do mig owca i wychodzenie z niego
przez du e drzwi przesuwne dla oddzia u si specjalnych. System
desantowania metod szybkiej liny pozwala na równoczesne opuszczanie
mig owca przez dwóch o nierzy z ka dej strony. Wci garka ratownicza
zapewnia mo liwo podejmowania o nierzy z ziemi w zawisie. Wsparcie
ogniowe zapewnia za oga obs uguj ca uzbrojenie rozlokowane w
przednich oknach kabiny.

Typowa kon guracja do wsparcia operacji si specjalnych

DOWODZENIE I KIEROWANIE (C2), WYWIAD,
OBSERWACJA, ROZPOZNANIE (ISR)
Zdolno ci na polu walki C2 i wzmocnione zdolno ci ISR s zapewniane
przez konsol misji montowan w kabinie, w pe ni zintegrowan z
systemami zarz dzania misj , systemami zadaniowymi i sensorami. Dzi ki
temu AW149 mo e gromadzi , wytwarza i szybko rozpowszechnia w ród
Typowa kon guracja do dowodzenia i kierowania
innych jednostek w asnych si informacje zwi zane z funkcjami dowodzenia
czy szeroko rozumianego rozpoznania.

BLISKIE WSPARCIE Z POWIETRZA / ZBROJNA ESKORTA
Mo liwo zapewniania bliskiego wsparcia z powietrza oraz zbrojnej
eskorty dost pne s dzi ki zintegrowanym systemom namierzania celów
i zewn trznego uzbrojenia, uzupe nianych przez montowane w drzwiach
i oknach uzbrojenie obs ugiwane przez za og . Zasobniki z ci kimi
karabinami maszynowymi oraz niekierowanymi rakietami oraz pociskami
powietrze-ziemia/powietrze-powietrze zapewniaj skalowalne zdolno ci
zwalczania zagro e , zwi kszaj ce skuteczno dzia ania w warunkach
bojowych.
Typowa kon guracja do bliskiego wsparcia z powietrza

PRZE YWALNO

I ODPORNO

NA UDERZENIA

Wykorzystuj c najnowsze osi gni cia w zakresie prze ywalno ci na polu walki, wynikaj ce ze zmian lozo i
dzia ania, rozwoju szkolenia, a tak e potencja u w zakresie gromadzenia informacji, planowania misji i mody kowania
planów misji, AW149 zapewnia bardzo wysokie szanse prze ycia na wspó czesnym polu walki. Szczególne cechy
platformy mig owcowej oraz zabudowanych na niej wyposa e misyjnych pozwalaj AW149 unika zagro e ,
wykrycia, namierzenia oraz tra enia.
MO LIWO CI PLATFORMY I SYSTEMÓW AW149

Unikanie
zagro e

Unikanie
wykrycia

Unikanie
namierzenia

Unikanie
tra enia

ZDOLNO CI PLATFORMY
Zasi g / D ugotrwa o lotu (mo liwo zmiany trasy /
korzystania z tras alternatywnych)
Zwinno / Zdolno wykonywania lotów pro lowych
(wykorzystywanie rze by terenu do os ony)
Zapas mocy na du ej wysoko ci / w wysokich
temperaturach / Osi gi
Usuwanie oblodzenia / Przeciwdzia anie oblodzeniu
na potrzeby operacji zimowych
Niskie sygnatury (wizualna, akustyczna, w podczerwieni)
ZDOLNO CI SYSTEMÓW
Operacje w dzie i w nocy w ka dym rodowisku
Planowanie misji poza pok adem mig owca
wiadomo sytuacyjna: mapa cyfrowa
Ostrzeganie o zagro eniach i geolokalizacja: radar / laser /
WRE
Kompleksowe systemy

czno ci g osowej, wideo i danych

Otrzymywanie i u ycie danych taktycznych stron trzecich
Mody kacja/Przeplanowanie misji na mig owcu
Systemy obrazowania syntetycznego / unikania kolizji
z ziemi
Sensory / Uzbrojenie utrzymanie bezpiecznego dystansu
od zagro e
Przeciwdzia anie zagro eniom ( ary, dipole, DIRCM itp.)
Zwalczanie zagro e

AW149 jest w stanie przetrwa ostrza ogniem z broni ma okalibrowej dzi ki wysokiej tolerancji balistycznej /
odporno ci na uszkodzenia oraz mo liwo ci dzia ania pomimo uszkodze wykazywanych przez takie elementy, jak
opaty wirnika, struktury i komponenty p atowca, przek adnia g ówna (zdolna do okresowej pracy bez smarowania),
dwa silniki z instalacj przeciwpo arow oraz ograniczeniem rozrzutu cz ci w przypadku wybuchu turbiny,
zdwojone instalacje elektryczne i hydrauliczne, odporne na przestrzelenie / samouszczelniaj ce si zbiorniki paliwa.
Odporno
mig owca zwi kszaj tak e os ony balistyczne krytycznych komponentów. W przypadku zderzenia
AW149 zapewnia wysok ochron przed jego skutkami poprzez zastosowanie absorbuj cego uderzenia podwozia
i struktur mig owca, odpornych na uderzenia foteli z pasami bezpiecze stwa dla pilotów i pasa erów, odpornych
na uderzenia zbiorników paliwa w celu ograniczenia ryzyka po aru, p ywaków na potrzeby operacji morskich oraz
rozwi zaniom umo liwiaj cym szybkie opuszczenie wn trza mig owca po uderzeniu w ziemi lub wodowaniu.

ROZWI ZANIA WSPARCIA
DLA KLIENTÓW
Misj Leonardo Helicopters Division w zakresie wsparcia jest
pomaganie klientom w pomy lnej realizacji ich dzia a .
Podstaw takiej misji jest zapewnienie maksymalnego
bezpiecze stwa eksploatacyjnego. Spó ka stale rozwija swoje
us ugi w zakresie wsparcia klienta oraz wprowadza
zaawansowane rozwi zania w odpowiedzi na pojawiaj ce si
nowe wymagania klientów.
Dzisiaj Leonardo Helicopters oferuje klientom pe ny zakres us ug
dotycz cych wsparcia. S to us ugi kontraktowane indywidualnie
lub organizowane w ramach zintegrowanego schematu
wsparcia, gdzie spó ka Leonardo Helicopters mo e odpowiada
za okre lon dost pno elementów, przesuwaj c granice
tradycyjnego wsparcia. W przypadku najbardziej z o onych
systemów klient okre la tylko miejsce i czas, w którym chce
wykonywa loty, a spó ka Leonardo Helicopters odpowiada
za kompletn obs ug takiego przedsi wzi cia.
Zakres us ug obejmuje:
Cz ci zamienne i naprawy: Organizacja Us ug Zaopatrzenia
Materia owego jest odpowiedzialna za wszystkie materia y
i aspekty logistyczne zapewnienia cz ci zamiennych, napraw
i remontów, w cznie z us ugami materia owymi w czasie
uziemienia mig owca (AOG). Organizacja mo e równie zapewni
modelowanie logistyczne.
Prace obs ugowe: w celu wsparcia klientów na ca ym wiecie
Leonardo Helicopters mo e zapewni liniow i bazow obs ug
w obiektach klientów, wykorzystuj c rozleg sie centrów
obs ugowych lub w asne spó ki i organizacje stron trzecich.
Us ugi techniczne: rozleg y zakres mo liwo ci w cznie
z najnowszymi zintegrowanymi elektronicznymi publikacjami
technicznymi, rozwi zywaniem zapyta technicznych,
propozycjami napraw i pomoc w mody kacjach, etc.

Naprawy

Us ugi zaawansowane: w tym wsparcie zdalne dla techników
z u yciem technik rzeczywisto ci rozszerzonej, analiza HUMS,
narz dzia planowania lotu, ró ne pakiety logistyczne, elektroniczne
zamienniki systemów tradycyjnie papierowych oraz serwisy
internetowe zapewniaj ce bezpo redni dost p
do danych rmy, etc.
Centra wsparcia eksploatacji oty zlokalizowane na ca ym wiecie,
dost pne przez 24 godziny na dob przez 7 dni w tygodniu,
zapewniaj ce pomoc klientom w rozwi zywaniu problemów, aby
jak najszybciej móc wznowi lot.

Obs ugi

Pe ne Symulatory Lotu

ROZWI ZANIA SZKOLENIOWE DLA KLIENTÓW
Leonardo, za po rednictwem swojego pionu
mig owcowego Leonardo Helicopters
Division, jest wiatowym liderem w dziedzinie
profesjonalnych us ug, systemów i rozwi za
szkoleniowych. Spó ka realizuje kompleksow
polityk szkoleniow , która pozwala naszym
klientom mo liwie jak najbezpieczniej
u ytkowa ich mig owce.
Posiadaj c ponad 300 osób personelu
szkol cego, od 65 lat Leonardo Helicopters
prowadzi kluczowe szkolenia dla
u ytkowników mig owców na ca ym wiecie.
Nasz zespó obejmuje instruktorów lotu oraz
instruktorów technicznych posiadaj cych
szerokie do wiadczenie z pracy na i przy
mig owcach wojskowych i cywilnych.
Wsparcie eksploatacji oty 24/7

Fundamentem dla naszych zdolno ci
szkoleniowych w zakresie AW149
s Akademie Szkoleniowe w Sesto Calende
we W oszech, Filadel i w Stanach
Zjednoczonych i Kuala Lumpur w Malezji.
Wszystkie one wyposa one s w najnowsze
syntetyczne urz dzenia szkoleniowe
i oferuj wszechstronne programy kursów
szkoleniowych dla pilotów, za ogi, personelu
naziemnego i mechaników.
Dodatkowo Leonardo Helicopters rozwija
sie regionalnych Centrów Szkoleniowych
w celu zapewnienia klientom dost pu
do szkole na wiatowym poziomie
w dogodnym dla nich czasie i miejscu.
Zakres rozwi za szkoleniowych jest
przedmiotem ci g ego rozwoju.
Obejmuje on kursy w zakresie konwersji
na poszczególne typy statków powietrznych
wraz ze szkoleniem podstawowym,
szkolenia od wie aj ce/podtrzymuj ce,
a tak e kompletne rozwi zania pod klucz .
Leonardo Helicopters oferuje równie ró ne
szkolenia zadaniowe, tak aby klienci mogli
wykorzystywa wszystkie mo liwo ci
operacyjne swoich statków powietrznych.
W celu sprostania wymaganiom nieustannie
zmieniaj cego si rodowiska operacyjnego
nasze zespo y Systemów Szkolenia
Symulatorowego i Us ug Wsparcia
mig owców (SL&SS) wykorzystuj gotowe
komercyjne technologie w powi zaniu
z dedykowanymi rozwi zaniami w celu
zapewnienia cenionych i ekonomicznie
efektywnych urz dze szkoleniowych.
Zakres obejmuje pocz wszy od prostych
komputerowych kursów szkoleniowych
przez urz dzenia do szkole obs ugowych
po pe ne symulatory lotu.
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