
„Fundamentalną zasadą w transporcie jest jego bezpieczeństwo”
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Wydawnictwo firmy DRABPOL
Wydawca: 

Drabpol sp. jawna P. Drabczyński i Wspólnik
42-233 Mykanów, ul. Akacjowa 24/26

tel.0-34 366 00 22, fax 0-34 366 01 02
centrala@drabpol.pl, www.drabpol.pl

Powoli przyzwyczajamy się do życia i prowadzenia działalności 

w czasach pandemii. Także w naszej firmie wprowadzamy kolejne 

obostrzenia i reżimy sanitarne, by móc dalej sprawnie, a co 

najważniejsze w pełnym zdrowiu funkcjonować na rynku.

Tegoroczna jesień jest bez wątpienia inna niż wszystkie. Do tej pory 

okres ten był dla nas i dla większości branżowych firm czasem 

niezwykłej intensywności targowej, zarówno w kraju, jak i za 

granicą. Niestety pandemia zmusiła nas do wycofania się z kilku 

imprez, wiele z nich w ogóle się nie odbyło.

Po raz pierwszy do kilkunastu lat nie uczestniczyliśmy 

w charakterze wystawcy w tegorocznym MSPO w Kielcach. 

Doceniamy wysiłki organizatorów, dzięki którym kolejna edycja 

tych targów w ogóle doszła do skutku. Mimo braku własnego 

stoiska udało nam się odwiedzić naszych Klientów, prezentujących 

swoją, tegoroczną ofertę w zakresie obronności. Zapraszamy do 

relacji z MSPO na stronach 4 i 5.

Szanowni Państwo! 
                    Drodzy Czytelnicy!

OD REDAKCJIOD REDAKCJI

Alicja Drabczyńska
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8 lipca br. Komisja oraz Rada Europejska przyjęli pakiet zmian w unijnych przepisach 
regulujących międzynarodowy transport drogowy tzw. „Pakiet Mobilności”. Najwa-
żniejszym aspektem pakietu mobilności jest zbiór zasad dotyczących kabotażu, co 
oznacza, że tachograf będzie rejestrował przekroczenia granicy, tym samym ułatwiając  
organom monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących kabotażu oraz 
delegowania pracowników.

Wejście w życie pakietu z za-
dowoleniem przyjął nasz par-
tner, producent inteligen-
tnych tachografów – koncern 
Continental VDO. Tachografy 
cyfrowe nowej generacji będą 
miały tu do odegrania bardzo 
ważną rolę.  Umożliwią bo-
wiem wdrożenie wytycznych 
określonych w Pakiecie Mobil-
ności .

Nowy inteligentny tachograf DTCO 4.1 
Continental zarejestruje już przejścia 
graniczne za pomocą satelitarnego sy-
stemu pozycjonowania oraz miejsca, 
w których pojazdy są ładowane i rozła-
dowywane. 
Organy mogą wykorzystywać te dane 
do sprawdzania zgodności z przepi-
sami, w szczególności dotyczącymi do-
stępu do rynku transportowego i dele-
gowania kierowców. 
W rzeczywistości, oprócz korzystania 
z sygnałów GPS, będzie to jedna z pier-
wszych aplikacji przemysłowych służą-
ca do wsparcia (OSNMA) sygnałów z sy-
stemu Galileo. 

Zmiany zawarte w Pakiecie Mobilności 
wprowadzane będą stopniowo, aż do 
roku 2026. Pierwsze z nich weszły w ży-
cie już we wrześniu. 

Dotyczą one odpoczynków tygodniowych kierowcy, powrót kierowcy do bazy, 
wydłużenia godzin jazdy (dziennego lub tygodniowego), a także przerw w przy-
padku załogi dwuosobowej w pojeździe.

Inteligentny tachograf cyfrowy DTCO 4.1 

odpowiedzią na pakiet mobilności 

PAKIET MOBILNOŚCI 
PRZYJĘTY
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Cieszymy się z zastosowania DTCO do monitorowania zgodności z wy-
tycznymi dotyczącymi kabotażu i delegowania pracowników oraz 

uważamy za dobre takie rozwiązanie, w którym tachografy będą obowiązkowe 
także w pojazdach o masie od 2,5 do 3,5 tony, wykorzystywanych w transporcie 
międzynarodowym” – powiedział Gilles Mabire, szef jednostki biznesowej ds. 
pojazdów użytkowych i usług w Commercial Vehicles &Aftermarket Business 
Unit. „Pakiet Mobilności zapewni uczciwą konkurencję w europejskim 
przemyśle transportowym oraz będzie promować większe bezpieczeństwo. To 
bardzo dobra wiadomość ” – dodał.

Prace nad nową generacją tachografów DTCO 4.1 już się rozpoczęły w centrum 
produkcyjnym Continental w Schwarzwaldzie. 

„Bardzo uważnie śledziliśmy prace nad pakietem mobilności i opracowaliśmy 
już scenariusze techniczne, dotyczące rejestrowania przekroczeń granicy” – 
relacjonował Dirk Gandras, odpowiedzialny w Continental-u za rozwój 
tachografów.



Pomimo trwającej pandemii Targi Kielce podjęły wyzwanie i zorganizowały pod ścisłym 
nadzorem sanitarnym XXVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.
Oczywiście tegorocznej imprezy z oczywistych względów nie można porównywać do  
wcześniejszych edycji, tym niemniej kieleckie targi zgromadziły w tym roku 185 firm z 15. 
krajów. Mimo, że nie pojawiliśmy się w tym roku w gronie wystawców, nie zabrakło nas na 
tegorocznym MSPO.

4 AKTUALNOŚCI

MSPO 

Odwiedzamy XXVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 

w Kielcach   8-10 września

Postawiliśmy bowiem na odwiedziny naszych 
Klientów, którzy na stoiskach prezentowali swo-
je pojazdy z naszymi rozwiązaniami.

Jednym z nich była firma AMZ z Kutna, która 
pokazała lekki transporter opancerzony TUR 
VI/LTO na podwoziu MAN TGM 4x4, stworzony 
specjalnie dla policji, a dokładniej dla służby 
kontrterrorystycznej. Pojazd ten został wyposa-
żony w system elektroniki pokładowej KIBES 32 
– multipleksery MUX-2B, komputer ZR 32 oraz  
deskę MOKI 3, jako pulpit. 

Prezentowany na stoisku firmy AMZ Kutno, lekki transpor-
ter opancerzony TUR VI/LTO wyposażony był w nasz 
kompletny  system elektroniki pokładowej KIBES 32.

W OBLICZU PANDEMII
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Miło nam było gościć także na stoisku firmy Concept z Bielska 
Białej. Polski producent pojazdów specjalnych wystawił w tym 
roku pojazd terenowy dalekiego rozpoznania „Żmija”, w któ-
rym zastosowany został nasz konfigurowalny wyświetlacz 
Flex Cluster o solidnej obudowie, maksy-
malnej ochronie przeciwko wodzie 
i kurzowi oraz elastycznym opro-
gramowaniu,  umożliwiają-
cemu pokazywanie sperso-
nalizowanych ikon, loga, 
barografów  oraz różnych 
warstw masek, zgodnie z ży-
czeniami klienta. 

Tradycyjnie już na MSPO obecna była firma 
HSW – Jelcz Komponenty. Większość pre-
zentowanych na stoisku specjalistycznych 
transporterów Jelcz wyposażona została 
w oferowane przez nas rozwiązania – czujniki 
i wskaźniki CAN Cockpit, czujniki temperatury 
i ciśnienia, zbiorniki płynu do spryskiwaczy 
wraz z pompką oraz symulator tachografu 
TSU.

Serdecznie dziękujemy naszym Klientom za miłą 
gościnę na ich stoiskach. Mamy nadzieję, że już 
w przyszłym roku obecni będziemy w Kielcach 
z własną ekspozycją, jak to miało miejsce przez  
ostatnie 11 lat.

Firma Concept z Bielska Białej pokazała  pojazd terenowy „Żmija”, w którym 
zastosowany został nasz konfigurowalny wyświetlacz  Flex Cluster.

Specjalistyczne trans-
portery Jelcza od wielu 
już lat posiadają nasze 
rozwiązania, m.in. wszelkiego rodzaju czujniki i wskaźniki.



Na zaproszenie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, której jeste-
śmy członkiem wzięliśmy udział w II Kongresie Organizatorów i Ope-
ratorów Publicznego Transportu Miejskiego, który odbył się 
w Poznaniu.

Współorganizatorem Kongresu było 
również Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacyjne w Poznaniu oraz Związek 
Miast Polskich .

W Kongresie uczestniczyło ponad 100 
osób z ok. 30. Przedsiębiorstw Komu-
nikacji Miejskiej i Zarządów Transportu 
Miejskiego, producenci autobusów, jak 
AUTOSAN, SOLARIS, MAN i MERCEDES 
oraz dostawcy komponentów do po-
jazdów.

Podstawowy blok tematyczny poświę-
cony był procedurom kontroli bezpie-
czeństwa w zakresie monitorowania 
pracowników na obecność alkoholu 
i narkotyków oraz zakres odpowie-
dzialności organizatora i operatora 
w sytuacji zdarzeń krytycznych. 

Dla nas, po kilku miesiącach kongres był okazją do bezpośrednich spotkań z Pre-
zesami Miejskich Przedsiębiorstw Komunikacyjnych z Warszawy, Rzeszowa, Gnie-
zna, Inowrocławia, Lublina, w tym z nowym Prezesem MPK we Wrocławiu, Panem 
Krzysztofem Balawejderem. Wspólnie dyskutowaliśmy na temat obniżenia kosztów 
eksploatacji autobusów i zwiększenia bezpieczeństwa jazdy, dzięki stosowaniu 
innowacyjnych rozwiązań. Oczywiście nie dało się pominąć tematu pandemii. Nikt 
nie ma wątpliwości, że straty finansowe, jakie ponieśli przewoźnicy miejscy 
w ostatnich miesiącach są ogromne i potrzeba dużo czasu, by osiągnąć stan sprzed 
pandemii.

Mimo trudnej sytuacji nie zabrakło okazji do świętowania. A były nią uroczyste 
obchody 140-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu,  
które odbyły się w trakcie wieczornej kolacji, oczywiście z zachowaniem obo-
wiązujących norm sanitarnych. Na ręce Prezesa Zarządu MPK w Poznaniu Pana 
Wojciecha Tulibackiego złożyliśmy oficjalny list gratulacyjny. Ze swojej strony także 
dołączamy się do gratulacji z okazji tak pięknego jubileuszu, życzymy wielu sukcesów 
oraz wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich okresie.
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II Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu 

Miejskiego w Poznaniu 19 sierpnia 

BEZPIECZEŃSTWO 
TRANSPORTU PUBLICZNEGO 



Fotele maszynisty z ładowarką USB 

WSPÓŁPRACA 
Z DAMIRO /Midura Group

Latem tego roku firma nasza nawiązała współpracę z DAMIRO /Midura Group. Nasz nowy 
partner specjalizuje się w sprzedaży i obsłudze foteli czołowych europejskich firm, dedyko-
wanych do pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn drogowych, pojazdów szyno-
wych, budowlanych oraz specjalistycznych.

DAMIRO / Midura Group jest  oficjalnym 
dealerem oraz autoryzowanym serwi-
sem firmy ISRI. Fotele tej marki  monto-
wane są w pojazdach takich produ-
centów, jak  VOLVO, SCANIA, MERCE-
DES, MAN, DAF, IVECO, RENAULT, 
BOVA, NEOPLAN, SETRA, SOLARIS,czy  
IRIZAR.

Firma posiada tez duży asortyment 
części i akcesoriów potrzebnych do fo-
teli / siedzeń. W tym zakresie cały czas 
rozszerza swoją ofertę o kolejne kom-
ponenty. Efektem takiego rozwoju jest 
współpraca z naszą firmą w zakresie do-
posażenia fotela maszynisty w ładowar-

kę USB –- rozwiązanie z powodzenie stosowane od wielu już lat zarówno w auto-
busach, tramwajach, jak i pociągach.  Pierwsze fotele wyposażone w ładowarki USB 
zostały zamontowane w PKP SKM Trójmiasto. Są to fotele testowe, których zada-
niem jest sprawdzenie możliwości zastosowania gotowego rozwiązania w danym 
typie pojazdów. Początkowo w ramach testów firma DAMIRO/ Midura Group 
wyposażyła fotel w pojeździe NEWAG Impuls, jednak po prośbie ze strony PKP SKM 
w urządzenie to doposażony został fotel,  zamontowany w pojeździe typu EN 71. 

Ładowarka bardzo ułatwia pracę maszynistom, gdyż nie zawsze mają oni możliwość 
skontaktowania się z dyspozytorem za pomocą radia, a dzięki portowi USB uzyskali 
możliwość utrzymywania telefonu w stałej gotowości. Z pewnością przełożyło się to 
także na eliminację stresu, związanego z brakiem komunikacji, którego większość 
z nas zapewne doświadczyła.

Dziękujemy firmie DAMIRO/ Midura Group za udział we wspólnym projekcie. Ze swo-
jej strony pozostajemy w pełnej gotowości do dalszej współpracy.

7AKTUALNOŚCI



Kolejny, wspólny projekt z firmą Concept

Nasze rozwiązanie 
w elektrycznym  minibusie 
firmy Concept 

Kompletny  system Sumo LD składa  się  
tu z silnika YTT060W20 oraz falo-
wnika CO150. Na uwagę za-
sługuje mała waga na-
pędu – silnik wraz z fa-
lownikiem ważą tylko 
115 kg. Pomimo małej 
wagi napęd ten cha-
rakteryzuje się dużą 
sprawnością i mocą 
oraz wysokim momen-
tem obrotowym. Moc 
ciągła to ok.100 kW, a szczytowa
150 kW.

System TM4 SUMO LD stworzono spe-
cjalnie dla elektrycznych i hybrydowych 
pojazdów, takich jak:

' lekkie samochody dostawcze,

' mini autobusy,

' ciężarówki o średniej ładowności,

' średnie autobusy,

' ciężkie ciężarówki zintegrowane 
z e-osiami.

Kilka lat temu nawiązaliśmy współpracę z firmą Team-
CONCEPT sp. z o.o. z Bielska-Białej – polskim producentem 
pojazdów specjalnych, zabudów i komponentów dla nich 
oraz łodzi aluminiowych dla wojska i służb bezpieczeń-
stwa publicznego. Uczestniczyliśmy m.in. w wojskowym 
projekcie, tworząc oprogramowanie deski FlexCluster dla 
pojazdu uderzeniowego o nazwie Wirus, a także dla po-
jazdu terenowego Żmija. Ostatnim efektem wzajemnej 

współpracy jest projekt ele-
ktrycznego minibusa na ba-
zie Mercedesa Sprintera, 
w którym zastosowany zo-
stanie nasz system napędo-
wy Sumo LD TM4/ Dana.

Rozwiązanie to idealnie sprawdzi się więc w nowym, elektrycznym minibusie Team -
Concept.

Odbiorcą tego pojazdu jest firma AutoCuby, zajmująca się produkcją oraz zabudową 
autobusów – także nasz wieloletni klient. Pojazd ten, pod marką CUBY Bus został 
zaprojektowany i będzie zbudowany zgodnie z wymaganiami klienta, do którego 
ostatecznie trafi po zakończeniu projektu. 
Po testach i ewaluacji pierwszego minibusa zostanie uruchomiona produkcja seryjna. 
Pierwsza partia tych pojazdów – 60 sztuk, ma być dostarczona do końca przyszłego 
roku. 

8 AKTUALNOŚCI

E-LEARNING 
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Zapraszamy na szkolenia stacjonarne w naszych siedzibach

ZOSTAŃ  
TECHNIKIEM 
WARSZTATU

Zaraz po wybuchu pandemii przystąpiliśmy do organizacji platformy E-learning, dzięki 
której prowadzimy szkolenia w formie sesji online. Nie wszystkie jednak szkolenia mogą 
być przeprowadzone w ten sposób. Jednym z nich jest zarówno podstawowe, jak 
i okresowe szkolenie dla Technika Warsztatu.

Szkolenia te muszą być realizowane  
zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
30 sierpnia 2018 r. Stosowne zapisy 
mówią, że szkolenia powinny się 
odbywać w formie wykładów i ćwiczeń, 
które to mają mieć charakter zajęć pra-
ktycznych, realizowanych z wykorzy-
staniem przygotowanych wzorców, 

formularzy, pomocy dydaktycznych oraz zagadnień problemowych, wymagających 
pracy zespołowej.

W ślad za zapotrzebowaniem naszych Klientów, w połowie czerwca (po okresie 
lockdownu) powróciliśmy więc do organizacji tego typu tradycyjnych szkoleń, 
oczywiście z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.  

Szkolenia „Technik Warsztatu”, zarówno podstawowe jak i okresowe, prowadzimy 
na podstawie Certyfikatu Nr. PS 6/2019 wydanego naszej firmie przez Prezesa 
Głównego Urzędu Miar. Ponadto, aby zostać  podmiotem świadczącym usługi 

Zakres tematyczny szkolenia „ Technik Warsztatu”  zarówno podstawowego, jak i okresowego  
obejmuje instalacje, sprawdzania, przeglądy oraz naprawy tachografów cyfrowych.

szkoleniowe w zakresie „Technika 
Warsztatu”, musieliśmy potwierdzić 
posiadanie odpowiedniego zaplecza 
szkoleniowego i wyposażenia serwiso-
wego, które wykorzystywane jest 
w trakcie przebiegu szkolenia.

Zakres tematyczny szkoleń podstawo-
wych oraz okresowych jest taki sam 
i obejmuje instalacje, sprawdzania, 
przeglądy oraz naprawy tachografów 
cyfrowych. Przy czym celem szkolenia   
podstawowego jest przygotowanie 
kandydatów na techników warsztatu 
do egzaminu przeprowadzanego przez 
Główny Urząd Miar. Z tego też względu 
trwa ono trzy dni.

Z kolei odbycie szkolenia okresowego 
związane  jest z koniecznością spełnie-
nia ustawowego wymogu w zakresie 
uczestnictwa w okresowych szkole-
niach. Przeprowadzamy je w ciągu 
jednego dnia.

Oprócz szkoleń „Technik Warsztatu”  
stacjonarnie przekazujemy swoją wie-
dzę także z zakresu ograniczników 



prędkości jazdy – AGB. Po raz kolejny 
szkolenia takie przeprowadziliśmy dla 
firmy Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. 
z o.o., przy czym zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa grupa liczyła tylko 6 
osób.

Wszystkie szkolenia odbywają się w na-
szych centrach szkoleniowych w Myka-
nowie oraz w Warszawie. Terminarz 
szkoleń dostępny jest na stronie: 
https://e-learning.drabpol.pl.

Serdecznie zapraszamy zarówno do 
udziału w szkoleniach stacjonarnych, 
jak i tych  online.

W naszej siedzibie w Mykanowie organizujemy 
także szkolenia z zakresu ograniczników prędko-
ści jazdy – AGB.
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30 sztuk blokad alkoholowych  Alcolock V3 
w pojazdach marki DAF. 

We wrześniu firma ESA Trucks Polska Sp. z o. o.- Autoryzowany Dealer i Serwis pojazdów 
marki DAF zakupiła od nas 30 sztuk blokad alkoholowych ALCOLOCK V3 do pojazdów DAF 
FT XF 480 Super Space Cab. To już kolejne zamówienie, które zrealizowaliśmy dla ESA  
Trucks Polska, dotyczące zakupu alcolocków.

Dealer DAF-a proponuje to rozwiązanie 
wielu swoim partnerom i coraz więcej 
z nich decyduje się na wyposażenie 
pojazdów w blokady alkoholowe. Przy 
wyborze tym kierują się głównie wzglę-
dami bezpieczeństwa. Poprzez kontro-
lę stanu trzeźwości kierowcy wpływa-
my bowiem nie tylko na jego bezpie-
czeństwo, ale także na bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ruchu drogo-
wego.

Blokada alkoholowa V3 jest zaprogra-
mowana i w pełni dostosowana do 
charakteru, działalności oraz polityki 
bezpieczeństwa danej firmy.  
Kierowcy mogą być poddani testom, 
zarówno na początku zmiany, jak i w za-
programowanych odstępach czaso-
wych w ciągu całego dnia pracy.

Prawnie zastrzeżone oprogramowanie 
umożliwia raportowanie zarejestro-
wanych zdarzeń, takich jak: wyniki 
testów na obecność alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, czas, data oraz wie-
le innych.

Wspomniane DAF-y z alcolockami V3  na pokładzie zasilą flotę firmy Boekestijn 
Transport Sp. z o .o. 
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VIII  Konferencja „Modernizacja taboru szynowego – zakup 

i utrzymanie” w Mrągowie.

BEZPIECZNA
KOLEJ

Z początkiem jesieni odbyła się w Mrągowie ósma już konferencja poświęcona 
modernizacji taboru szynowego, zorganizowana przez Polską Izbę Producentów 
Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Jako członek tej organizacji z zainteresowaniem 
wzięliśmy udział w kolejnej odsłonie tego spotkania.

Jesienna edycja konferencji poświę-
cona była zagadnieniom, związanym 
z modernizacją,  naprawami, zakupami, 
eksploatacją, a także bezpieczeństwem 
taboru szynowego. 

Poruszone zostały także kwestie doty-
czące innowacyjnych rozwiązań dla 
bezpieczeństwa i komfortu pasażera.
Tutaj chętnie podzieliliśmy się z ucze-
stnikami spotkania swoją wiedzą i do-
świadczeniem. Nasze produkty, zwię-
kszające komfort podroży, takie jak 
ładowarki USB, czy systemy klimaty-
zacji-wentylacji-ogrzewania zarówno 
dla motorniczego, jaki pasażerów 
regularnie montowane są w pojazdach 
szynowych czołowych producentów. 

Nie pozostajemy także obojętni na spra-
wy związane z poprawą  bezpieczeń-
stwa jazdy. Specjalnie dla rynku kolejo-
wego dedykujemy tu spełniające naj-
wyższe standardy akumulatory wagon-
owe Enersys oraz wskaźniki, czujniki czy 
kontrolery, gwarantujące pełną przej-
rzystość informacji dla motorniczego. 
Firma nasza uczestniczy także w pro-
jektach związanych z modernizacją po-

jazdów szynowych, m.in. w zakresie wizualizacji informacji znajdującej się w sieci 
CAN. Tworzymy  oprogramowanie, odczytujące potrzebne informacje z sieci CAN , 
które następnie są  przedstawiane na  wyświetlaczu w pulpicie kabiny motorniczego.

Ważnym akcentem jesiennej konferencji była inauguracja programu #BEZPIE-
CZNAKOLEJ. Pomysł ten powstał z inicjatywy i we współpracy PKP Intercity SA oraz  
Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Projekt ma charakter 
ogólnospołeczny, a jego głównym celem jest bezpieczeństwo podróżnych, taboru, 
obiektów kolejowych oraz przedstawienie kolei jako wiarygodnego, przewi-
dywalnego oraz komfortowego środka komunikacji masowej. 

Ze swojej strony służymy wszelkim wsparciem przy realizacji tego programu. 

30 września- 2 października 



Niezawodne, wydajne i energooszczędne rozwiązanie Konvekty 

w zakresie technologii grzewczej – klimatyzator /pompa ciepła

Pierwsza na świecie pompa 
ciepła CO  w przegubowym 2

autobusie elektrycznym

Ultra Light UL 500 EM CO₂ HP

12 AKTUALNOŚCI



Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie naszego wieloletniego 
partnera – firmy Konvekta. Jest nim bez wątpienia wyposażenie 
pierwszego przegubowego autobusu elektrycznego w system 
zarządzania temperaturą z pompą ciepła CO₂ – Ultra Light UL 500 EM 
CO2 HP. Wspomniany autobus jest użytkowany przez przedsiębiorstwo 
transportu publicznego VAG w Norymberdze już od początku tego 
roku. 



Przegubowy autobus elektryczny  - nowe wyzwanie dla zarządzania klimatem  

Ze względu na swoją długość, wynoszącą ponad 18 metrów przegubowy autobus elektryczny potrzebuje więcej niż jednego 
systemu sterowania termicznego, który musi być optymalnie połączony w sieć. Ponadto zmieniły się wymagania dotyczące 
systemów klimatyzacji. Klasyczne zastosowania obejmują klimatyzację wnętrza autobusu (miejsce pracy kierowcy i przedział 
pasażerski). Obecnie wymagania te wzrosły. 

Autobusy elektryczne to beze-
misyjna alternatywa dla auto-
busów napędzanych silnikami 
spalinowymi. 
Jeśli chcemy całkowicie obejść 
się bez paliw kopalnych, rów-
nież elementy klimatyzacji mu-
szą być zasilane z akumulatora. 

Autobusy elektryczne nie wy-
twarzają ciepła spalin, które 
mogłyby być wykorzystane do 
ogrzania przestrzeni pasażer-
skiej. 

W pojedynczych autobusach 
skuteczna regulacja tempera-
tury była już dość dobrze zarzą-
dzana. Jednak regulacja tempe-
ratury w autobusach przegubo-
wych i piętrowych to zupełnie 
nowe wyzwanie.  
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W związku z tym – przykładowo, kon-
trola temperatury akumulatorów musi 
być zintegrowana z systemem zarzą-
dzania temperaturą, ponieważ akumu-
latory potrzebują optymalnej tempe-
ratury roboczej, aby osiągnąć maksy-
malny zasięg i żywotność.    

Pierwsza  pompa  ciepła CO₂ firmy 
Konvekta dla przegubowych autobu-
sów elektrycznych 

Pierwszy przegubowy autobus elektry-
czny na świecie wyposażony w pompę 
ciepła CO₂ firmy Konvekta jest regular-
nie użytkowany na trasach w Niem-
czech już od początku tego roku.
Centralną częścią systemu zarządzania 
pompą ciepła CO₂ są dwie pompy ciepła 
UltraLight ₅₀₀ CO₂ ₂.₀, umiejscowione w 
przedniej i tylnej części, wraz z dwo-ma 
modułami nośników energii do ciepłej
 i zimnej wody. Oba systemy są zasilane 
czynnikiem chłodniczym CO₂. 

Pompa ciepła Konvekta CO2

ze sprężarką i modułami

magazynowania energii 

Ogrzewanie przyścienne

Konwektor

Frontbox

Bateria

kg

12.000

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

       0 

Roczna emisja CO  z HVAC2

Pompa 

ciepła CO2

Pompa 

ciepła R134a +

klimatyzacja R134a +

ogrzewanie

 elektryczne
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System pompy ciepła jest najbardziej inteligentną i skuteczną technologią grzewczą 
w dziedzinie elektromobilności, ponieważ znaczna część dostarczanej energii 

Rozwiązanie to zmniejsza zużycie ene-
rgii przy zerowej emisji, np. o 60% przy 
-10°C w porównaniu do klasycznych 
elektrycznych systemów grzewczych.

W perspektywie całego roku zapotrze-
bowanie na energię zmniejsza się 
o ponad 50%.

Pompa ciepła CO₂ Konvekta oszczędza 
pieniądze operatora i ogranicza emisję 
CO₂ do środowiska

Stosowanie systemu pompy ciepła CO₂ 
przynosi znaczne korzyści finansowe 
w porównaniu z konwencjonalnym 
ogrzewaniem i chłodzeniem przegu-
bowych autobusów elektrycznych.  

Dla przykładu przedsiębiorstwo trans-
portu  publicznego  z Monachium 
oszczędza 53% rocznych kosztów regu-
lacji temperatury w przegubowych 
autobusach elektrycznych, które wy-
posażone są w pompę ciepła CO₂ firmy 
Konvekta.  

Oznacza to, że system pompy grzew-
czej CO₂ pozwala zaoszczędzić 1.700 € 
rocznych kosztów energii w poró-
wnaniu z klimatyzatorem wyposa-
żonym w elektryczne podgrzewacze 
pomocnicze. Ponadto, można dzięki 
temu uniknąć do 5.500 kg rocznej emisji 
CO₂.  

Przy zakupie nowych autobusów ele-
ktrycznych warto wziąć pod uwagę 

3.500 €

3.000 €

2.500 €

2.000 €

1.500 €

1.000 €

   500 €

       0 €

Porównanie rocznych kosztów energii 

dla HVAC

Pompa 

ciepła CO2

Pompa 

ciepła R134a +

klimatyzacja R134a +

ogrzewanie

 elektryczne

cieplnej pochodzi z otaczającego po-
wietrza, a nie z paliwa lub energii 
elektrycznej.  

Aby uzyskać 100% ciepła, pompa ciepła 
CO₂ potrzebuje w najlepszym przy-
padku jedynie 25% mocy roboczej (prą-
du) z akumulatora. Reszta potrzebnej 
energii pozyskiwana jest bezpłatnie za 
pomocą cyklu termodynamicznego 
z otoczenia.

W zależności od typu pojazdu, pompa 
ciepła CO₂ zużywa przykładowo przy 
-10°C około 45 kWh energii elektrycznej 
na 100km, w przeciwieństwie  do 
konwencjonalnych elektrycznych ele-
mentów grzewczych, które zużywają 
ponad 100 kWh na tym samym dy-
stansie.   

Zużycie energii w porównaniu z innymi 
systemami pokazuje, że z możliwych 
wariantów klimatyzacji autobusu ele-
ktrycznego, pompa ciepła CO₂ jest 
najbardziej energooszczędna.



+ Zmniejszenie kosztów 
nawet do 50%

+ Zwiększenie zasięgu 
nawet do 60%

+ Maksymalna 
wydajność energetyczna

+ Przyjazny dla środowiska 
system chłodzenia 
i ogrzewania z naturalnym 
czynnikiem chłodniczym 
R744 (CO )2
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mniejsze zużycie energii. W zależności od obszaru zastosowania można zaoszczę-
dzić na pojemności wartego 66.000 € akumulatora i zwiększyć zasięg pojazdu do 
30%.  

Oszczędności kosztów obsługi o 70%

Także w zakresie serwisu i konserwacji pompa ciepła CO₂ daje znaczne oszczędności 
czasu i kosztów. Dzieje się tak, ponieważ nie ma potrzeby odzyskiwania ani utylizacji  
czynnika chłodniczego (R744) po jakichkolwiek pracach konserwacyjnych lub 
naprawczych.

Prosta i bezpieczna obsługa R-744 oznacza, że   czas serwisowania jest skrócony 
o ponad połowę w porównaniu z R-134a. 

Same koszty zakupu czynnika chłodniczego na kg są o ponad 90% niższe.

Kolejną korzyścią jest zastosowanie technologii UltraLight. Niezwykle lekki, stabilny 
oraz wysokowydajny materiał stanowi doskonałą podstawę do trzymania 
wszystkich komponentów, co sprawia, że   ich wymiana jest bardzo łatwa. Filtry, 
wentylatory i inne komponenty wymieniane są dosłownie w kilka sekund.
Skutkuje to ogólną oszczędnością kosztów obsługi o ok. 70%.

Opisane rozwiązanie montowane jest seryjnie w autobusach Mercedes Citaro. 
Także na życzenie klienta montują je inni producenci autobusów, m.in. firma Solaris 
Bus & Coach.

Zalety Klimatyzacji/Pompy ciepła UL 500 EM CO2 HP

+ Elektryczny, modułowy i hermetyczny system CO₂.

+ Do 70% oszczędności potencjalnych kosztów obsługi.

+ Zastosowanie naturalnego, nietoksycznego i niepalnego czynnika chłodniczego.

+ 100% dopływu świeżego powietrza.

+ Stała, wysoka wydajność chłodzenia dzięki stałej prędkości sprężarki.

+ Nie są wymagane przewody czynnika chłodniczego.

+ System w całości nadaje się do recyklingu, a tym samym jest przyjazny dla 
środowiska.

+ Wentylatory o zmniejszonym poziomie hałasu (około 5 dBA).

Jeden system 
do wszystkich kabin  

Modułowa seria „M400, M600, M900” firmy Konvekta – koncepcja 

klimatyzowania kabin maszyn budowlanych, rolniczych, leśnych 

i specjalnych

Z szerokiej oferty systemów klimatyzacji-wentylacji-ogrzewania na uwagę zasługuje nowe 
rozwiązanie firmy Konvekta w zakresie klimatyzowania pojazdów kabinowych, takich jak 
maszyny budowlane, rolnicze, leśnie oraz specjalne. Mowa tu o modułowej serii M400, 
M600, M900, którą  można  optymalnie dopasować do każdej kabiny i maszyny .
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Elastyczność i wszechstronność systemu

■ 

 

■

 

Różne możliwości podłączenia 

przewodów czynnika chłodniczego 

i wody. 

Możliwość indywidualnego 

dopasowania wylotu powietrza 

i stacji ssącej.

Seria nagrzewnic – parowników o wydajności od 4 do  
9kW, dostępna jest w wersji 12V i 24V, co sprawia, że jest 
ona odpowiednia dla każdej maszyny i kabiny. 
System klimatyzacyjny może pracować w trybie grza-
nia, chłodzenia lub chłodzenia i ogrzewania. 

Nowa seria „M” wyróżnia się niezawodnością, maksy-
malną wydajnością oraz wyjątkowo długim czasem 
pracy. 

Dzięki modułowej i elastycznej konstrukcji seria „M” 
oferuje wysoki stopień indywidualności. W systemie 
tym można zastosować każdą pozycję zabudowy, czy 
to na dachu, za siedzeniem kierowcy, po bokach, czy 
z przodu. Optymalne i wydajne rozwiązanie można 
znaleźć nawet dla najmniejszych przestrzeni zabu-
dowy. Serię można więc dostosować zarówno do 
wymagań przestrzennych, jak również konfigurować 
technicznie na wiele różnych sposobów. Dzięki temu 
przyłączenie przewodów chłodniczych i wodnych 
można wybierać dowolnie. 

Kolejną zaletą systemu jest indywidualne dopaso-
wanie wydmuchu i zasysania. 

Seria nagrzewnic – parowników o wydajności od 4 do 9 
kW jest dostępna w wersji 12V i 24V, co sprawia, że jest 
ona odpowiednia dla każdej maszyny i kabiny. System 
klimatyzacyjny może pracować w trybie grzania, chło-
dzenia lub chłodzenia i ogrzewania. 
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zanie sterujące, umożliwiające równo-
mierny i dopasowany do pojazdu prze-
pływ powietrza. Dodatkowo konstru-
kcja dysz jest indywidualnie dostoso-
wana do wnętrza kabiny. 

Seria „M” jest przystosowana do tru-
dnych warunków pracy maszyn tere-
nowych.

Jakość i dostępność -  produkcja 
na całym świecie

Urządzenie składa się wyłącznie z kom-
ponentów opracowanych przez firmę 
Konvekta w Niemczech. Ze względu na 
międzynarodowy charakter firmy i wie-
loletnie doświadczenie, cały system 
produkowany jest we wszystkich istnie-
jących lokalizacjach firmy – w Chinach, 
Argentynie, Indiach i Turcji, zachowując 
przy tym jakość Konvekty. 

Klimatyzacje kabinowe serii „M” są 
specjalnie dopasowane do potrzeb kli-
entów. Dostosowane do trudnych wa-
runków branży budowlanej i rolniczej, 
sprostają trudnym zadaniom i potwier-
dzają swoją wydajność i niezawodność 
w codziennym użytkowaniu. Jak wsze-
chstronne jest to rozwiązanie może 
świadczyć fakt, że seria „M” z powo-
dzeniem stosowana jest w pojazdach 
ratowniczych, karetkach pogotowia, 
pługach śnieżnych, ratrakach oraz 
wszelkich maszynach budowlanych, 
rolniczych czy leśnych. 

SERIA „ M” – Funkcje 

+ Serie modułowe zgodne z zasadą jednakowych części.

+ Konstrukcja  modułowa odpowiednia dla  różnych typów kabin i pojazdów.

+ Możliwe konfiguracje:

+ tylko ogrzewanie

+ tylko chłodzenie

+ chłodzenie i ogrzewanie.

+ Dostępna  w wersjach 12 V i 24 V.

Koncepcja asortymentu modułów oparta na zasadzie identycznych części „M400, 
M600, M900” może być dostosowana do prawie każdej kabiny kierowcy i imponuje 
swoją wyjątkową wszechstronnością.

Nie ma ograniczeń co do umiejscowienia systemu i możliwości podłączenia linii. 
Dzięki zakresowi mocy 4-9 kW, seria nagrzewnic-parowników, dostępna jako 12 V
i 24V, jest odpowiednia dla prawie każdej maszyny i wielkości kabiny.

Oprócz wymagań przestrzennych, seria może być również technicznie skonfigu-
rowana na wiele różnych sposobów. Nasz wysoko rozwinięty system klimatyzacji 
może być używany jako klimatyzacja, czysta klimatyzacja lub wyłącznie do 
ogrzewania.

Niezawodność 

Dzięki nowoczesnej technologii produ-
kcji, obudowy komponentów klimatyza-
cji wykonane są ze stabilnego i wytrzy-
małego technopolimeru. 
Wszystkie obszary przepływu powie-
trza są zoptymalizowane – powietrze 
jest delikatnie doprowadzane bezpo-
średnio do celu. Ten idealny przepływ 
powietrza zwiększa wydajność i zape-
wnia płynną pracę całego systemu. 
Konstrukcja całego systemu jest wytrzy-
mała i odporna na wstrząsy. Sercem 
systemu jest półautomatyczne rozwią-

SERIA „M”– Korzyści  

+ Jeden system dla wszystkich kabin.

+ Nadaje się do wszystkich pozycji montażowych.

+ Różne możliwości podłączenia przewodów czynnika 
chłodniczego i wody.

+ Indywidualne dopasowanie wydmuchu i zasysania.

+ Nadaje się również do najmniejszych przestrzeni montażowych.
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> Trzy elektryczne Solarisy , wyposażone w system pomiaru 

ciśnienia i temperatury opon CPC oraz 9 ładowarek USB (po 3 

na autobus) trafiły do MZK w Kutnie.

> MPK Nowy Targ zasiliło swoją flotę w 4 autobusy Solaris – 

każdy z portem USB na pokładzie.

> 52 szt. ładowarek USB znalazło się na wyposażeniu 

13. Solarisów CNG (po 4 na autobus), które trafiły do PKS 

w Bielsku-Białej.

> 6 elektrycznych Solarisów, wyposażonych w systemy 

CPC oraz 36 portów USB (po 6 na autobus) wzmocniło flotę 

MZK w Ostrowie Wlkp.

> Na wyposażeniu 45. elektrycznych 18-metrowych So-

larisów dla MZA w Warszawie znalazło się 135 ładowarek USB .

> ZTM w Lublinie doposażył swoją flotę w 18-metrowy 

Trolejbus Solaris, w którym zamontowano 5 szt. ładowarek 

USB.

Przegląd szkoleń III kwartał: 

25 sierpnia 

Szkolenie okresowe dla Technika Warsztatu dla firmy FROST 
THERMO KING Sp. z o.o. , które odbyło się w naszej siedzibie w 
Warszawie.

18 września 

Szkolenie okresowe dla Technika Warsztatu dla firmy FROST 
THERMO KING Sp. z o.o. , przeprowadzone w Warszawie.

23-25 września 

Trzydniowe szkolenie podstawowe dla Techników Warsztatu 
dla firmy SCANIA Polska S.A., które odbyło się w naszej sie-
dzibie w Warszawie.

28 września 

Szkolenie online z zakresu WorkshopTab  dla firmy WEMAN Sp. 
z o.o.

28-29 września 

Druga część szkolenia z systemu KIBES5 dla węgierskiej firmy 
Evopro Bus Kft. Szkolenie zostało przeprowadzone na 
platformie Teams. 

29 września 

Szkolenie stacjonarne z zakresu ograniczników prędkości 
jazdy – AGB dla firmy Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o.o, 
przeprowadzone w naszej siedzibie w Mykanowie.

Nowa generacja rejestratora 
danych wypadku już wkrótce

Zgodnie z zapowiedziami producenta – firmy Kienzle 
Argo w grudniu tego roku na rynku pojawi się nowy 
rejestrator danych wypadku UDS - ATpro - następca 
dotychczasowego  UDS -AT.

Poza dobrze znanymi funkcjami, które wyróżniają rejestratory 
danych wypadku, nowy UDS-ATpro oferuje znacznie więcej 
korzyści, wynikających z udoskonalonej funkcjonalności i 
wydajności. Należą do nich:

+ Mniejszy rozmiar.

+ Większa pamięć do zapisu zdarzeń.

+ Większa liczba możliwych do nagrywania sygnałów CAN.

+ Rozszerzone informacje o sygnale CAN. 

+ Nowe i bardziej elastyczne okablowanie. 

+ Nowy i zaktualizowany interfejs użytkownika, nowy klucz 
UDS.

+ Odbiornik globalnych systemów nawigacji satelitarnej, 
który dzięki opcjonalnej integracji modułu GNSS będzie w 
stanie sprostać przyszłym wymaganiom. 

Wraz z wprowadzeniem UDS-ATpro dostępne będzie także 
jego nowe,   zaktualizowane oprogramowanie, oferujące  
m.in.

] Komunikację UDS 2.0, UDS-AT i UDS-ATpro.

] Kompatybilność ze wszystkimi formatami plików PRI, 
należącymi do poprzedniego oprogramowania UDS.

] Obróbkę graficzną wszystkich dodatkowych kanałów.

] Nowe oprogramowanie (auto-tab) do przeglądania wszys-
tkich zarejestrowanych danych w wersji Science.

] Wizualizację ważności (aktualności tematu) poszczegól-
nych pozycji danych.

] Wyświetlanie wszystkich nowych funkcji urządzenia.

Dotychczasowa generacja UDS -AT dostępna  będzie tylko  do 
wyczerpania obecnych zapasów.

UDS-ATpro

Aktualności III kwartał:



dwa stanowiska na hali wraz z podnośnikami,

odcinek pomiarowy,

dostosowanie do serwisu klimatyzacji na dachu 
pojazdu,

parking TIR dla klientów na czas obsługi / 
oczekiwania,

komfortowa poczekalnia (TV Wi-Fi, komputer),

dogodna lokalizacja.

USŁUGI 
SERWISOWE

...Z DOŚWIADCZENIA PEWNI!
NA RYNKU

OD 1983

OFERUJEMY:OFERUJEMY:OFERUJEMY:

legalizacje tachografów,

montaż, demontaż, naprawy 
gwarancyjne Toll Collect,

diagnostykę komputerową 
WABCOWÜRTH,
montaż urządzeń GPS,

montaż ContiPressureCheck,

naprawy klimatyzatorów.

DRABPOL Oddział Mykanów
42-233 Mykanów; ul. Akacjowa 24/26

e-mail: czestochowa@drabpol.pl 
tel.: +48 795 501 929, +48 694 414 866
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„Fundamentalną zasadą w transporcie jest jego bezpieczeństwo”

A V I O N I C S

Podstawki na kubki 

Obudowy foteli 
pasażerskich

Pokrywy panelu przycisków foteli 
pasażerskich

Użytkowe półki do kabin statków 
powietrznych

Haczyki na słuchawki dla pilotów oraz 
pasażerów śmigłowców

Zaślepki samolotowe 

Uchwyty do płynów (mydło, środki 
do dezynfekcji



Wydawnictwo firmy DRABPOL
Wydawca: 

Drabpol sp. jawna P. Drabczyński i Wspólnik
42-233 Mykanów, ul. Akacjowa 24/26

tel.0-34 366 00 22, fax 0-34 366 01 02
centrala@drabpol.pl, www.drabpol.pl

Pandemia odcisnęła także swoje piętno w świecie 
lotniczym  w zakresie  organizacji różnych imprez 
targowych  i wydarzeń branżowych. Z oczywistych 
względów w tym roku  nie uczestniczyliśmy jako 
wystawca w MSPO w Kielcach, czy w targach 
Arms & Security w Kijowie, gdzie co roku promowaliśmy 
nasze rozwiązania, dedykowane dla branży lotniczej.

Skupiliśmy się za to na usługach, świadczonych przez 
Organizację  Obsługową Part 145, m.in. w zakresie  
modernizacji awioniki. Tego lata rozpoczęliśmy prace 
przy kolejnej modyfikacji sprzętu awionicznego 
w Cessnie Citation 1, o czym piszemy na str. 4-6.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także 
nasze usługi, dotyczące projektowania oraz  
wykonywania różnego rodzaju elementów 
przeznaczonych dla pilota, czy do kabiny statku 
powietrznego. Na naszej, specjalistycznej drukarce 3D 
możemy wydrukować  każde, indywidualnie zlecenie od 
klienta, jak półki, haczyki, podstawki pod  kubki, zaślepki 
i wiele innych.

Zachęcamy do lektury!

Szanowni Państwo! 
                    Drodzy Czytelnicy!

OD REDAKCJIOD REDAKCJIW NUMERZE:

Alicja Drabczyńska
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 13.   Rejestratory szóstej generacji – nowy 
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18. BendixKing - Celując w rynek awioniki lotnictwa 
lekkiego

22. Cyfrowe zachęty

25. Nowości dla GA – awionika GARMIN

 25.  Aera 760 – przenośny lotniczy
odbiornik GPS i jego szerokie możliwości

 27. Elektroniczny przyrząd pokładowy  
GI 275 zgodny z autopilotem GFC 500

 28. Przyrząd GI 275 gotowy do montażu 
w śmigłowcach

 28. EASA certyfikuje system G3X Touch
– zatwierdzenia dla prawie 500. 
certyfikowanych typów samolotów

 31. Zatwierdzenie autopilota GFC 500 
dla samolotów Piper PA-28RT-201 
i PA-28RT-201T

KAPTURE - rejestratory 
szóstej generacji 13|
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18|

BENDIX KING 
– awionika 
dla lotnictwa lekkiego

Modernizacja awioniki 
w samolocie 

CESSNA CITATION CJ1

GARMIN G3X 
certyfikowany14|



Na indywidualne życzenie naszego Klienta – 
firmy AMC Aviation, dla którego wykonuje-
my także opisaną w tym numerze moderni-
zację awioniki, nasze Biuro Konstrukcyjne 
zaprojektowało, a następnie wydrukowało 
kolejną już półkę lotniczą. Znalazła ona 
zastosowanie w samolocie typu Morane -
Saulnier. 
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Półka dla pilota

Zamykana półka o szerokości 158 mm, głębokości 200 mm. 
oraz wysokość 87 mm. zamontowana jest w miejscu prze-
znaczonym na przyrząd lotniczy. Dzięki temu unikamy 
dodatkowych i często pracochłonnych przeróbek kokpitu.

Półka na przedmioty codziennego użytku wydrukowana 
została na drukarce 3D Fortus 450mc z certyfikowanego 
materiału lotniczego ULTEM 9085. Spełnia on najbardziej 
rygorystyczne kryteria odporności materiałów, wymagane 
przez przemysł lotniczy i agencje regulacyjne. Cechuje go 
bowiem wysoka odporność termiczna oraz chemiczna, jest 
także ognioodporny. 

Projektowanie oraz wykonywanie tego typu elementów, jak
i również szerokiej gamy innych rozwiązań w sposób szybki 
i efektywny możliwy jest dzięki posiadaniu przez nas nie tylko 
drukarki 3D oraz skanera 3 D, ale także nowoczesnego opro-
gramowania CAD, na którym nasi konstruktorzy mogą stwo-
rzyć od zera projekt graficzny w oparciu o przedstawiony po-
mysł. Na indywidualne życzenie klienta możemy więc zapro-
jektować, a następnie wydrukować zlecone nam projekty – od 
wyspecjalizowanych narzędzi, funkcjonalnych prototypów po 
przedmioty codziennego użytku.

Użytkowe rozwiązanie  do kabin statków powietrznych.
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Modernizujemy awionikę 
w samolocie 
CESSNA CITATION CJ1

Pierwszy etap modyfikacji awioniki już za nami.



Latem przystąpiliśmy do modernizacji awioniki w samolocie  
Cessna CJ1 – jednym z początkowych modeli Cessny klasy Jet 
z serii samolotów dyspozycyjnych. Pierwszy egzemplarz tego 
statku powietrznego pojawił się w latach 70-tych ubiegłego 
wieku i znany jest pod nazwą  Citation 1. 

GARMIN GTN750
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Samolot, który otrzymaliśmy do modernizacji od firmy AMC Aviation fabrycznie 
wyposażony był w dedykowany dla Bussines Aviation zestaw Bendix/King CNI 5000 .   
Składały  się na niego  znane w lotnictwie ogólnym radiostacja KY 196B oraz  
odbiorniki nawigacyjne KN 53,  przystosowane do zabudowy w specjalnym 
zintegrowanym, podświetlanym panelu w typowym dla tej klasy samolotu szarym 
kolorze.

Modernizacja, której się podjęliśmy ba-
zuje na wymianie starych systemów GPS 
na system dwóch dotykowych nawiga-
torów firmy Garmin – GTN 750, pracu-
jących w systemie WAAS, integrujących 
radiostację, radioodbiorniki VOR/ILS 
oraz wielofunkcyjną mapę.

Nowe systemy nawigacyjne wprowa-
dzą możliwość realizacji precyzyjnych 
podejść GPS (LPV – Localizer Perfor-
mance with Vertical guidance) dzięki 
dołożeniu do kompletu specjalnie opra-
cowanego przez firmę Avionic Strau-
bing konwertera LPV.

Konwerter pozwala przerobić sygnały 
precyzyjnego podejścia, obecnie bez 
problemu realizowane w systemach 
typu glasscockpit, na formę akcepto-
waną przez wyświetlacz EFIS firmy Ho-
neywell, fabrycznie zabudowany w la-
tach 90-tych/2000-nych.

Prawie 7- calowa przekątna nowych 
systemów FMS – bo w ten sposób mo-
żna traktować serię GTN Garmina – 
pozwoli na pozbycie się również sta-
rego wskaźnika radaru pogodowego 
i zobrazowanie danych pogodowych na 
dużym, kolorowym, dotykowym ekra-
nie.

Skoro traktujemy GTN 750 jako kompu-
ter typu FMS wspomnieć należy, że mo-
dyfikacji ulegnie także ADC200 – urzą-
dzenie odpowiedzialne za pomiar prze-
pływu paliwa, dzięki czemu będzie mo-
żna dostarczać dane do GTNów, które 
automatycznie „pilnować” będą tego 
zużycia .

Zmiana konfiguracji wyposażenia wy-
maga oczywiście wykonania nowej, 
środkowej części tablicy przyrządów 
samolotu oraz lekkiej modyfikacji pa-
nelu pierwszego i drugiego pilota, po-
nieważ część „starych” urządzeń musi 
zostać rozmieszczona w nowym miej-
scu, ze względu na wielkość dokła-
danych monitorów i brak miejsca na 
wszystkie urządzenia, które wcześniej 
znajdywały się na środku kokpitu. 
W nowe miejsce przeniesione zostaną   
panel sterowania autopilotem oraz   
wskaźnik temperatury zewnętrznej – 
OAT (Outside Air Temperature).

Ze względu na restrykcje wprowadzane 
przez KE w poruszaniu się w przestrzeni 
powietrznej, czyli wymogi dotyczące 
obowiązku wyposażania statków 
powietrznych w system ADS-B Out, 
upgrade'owi ulegną również transpon-Planowana konfiguracja kokpitu

Nawigację satelitarną umożliwiał system GPS Bendix/King KLN 90B oraz 
zintegrowany komputer planowania i zarządzania lotem typu FMS firmy  Honeywell 
GNS-XLS.

Informacje pilotażowe dla pierwszego pilota zobrazowuje tu komplet dwóch 
elektronicznych wyświetlaczy Honeywell EFIS SPZ-5000. Samolot wyposażony jest 
również w radar pogodowy RDR 2100 w komplecie ze wskaźnikiem IN-182.

Przed modernizacją

2x GARMIN GTN750
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dery CJ-tki. Oryginalnie zabudowane 
dwa transpondery GTX 330D Mode S  
zmodyfikowane zostaną do wersji ES 
(Extended Squitter), co umożliwi 
automatyczne rozsyłanie pozycji sa-
molotu do terminali naziemnych oraz  
bezpośrednio do innych statków po-
wietrznych za pośrednictwem techno-
logii ADS-B Out.  

Ostatnim elementem tej modernizacji  
będzie montaż podwójnego gniazda 
USB marki True Blue Power do łado-
wania urządzeń mobilnych, które z pe-
wnością bardzo ułatwi pracę pilotowi.

Oprócz czynności montażowych w ra-
mach tego projektu zajmujemy się 
także pracami elektrycznymi, takimi jak  
budowa wiązek i ich zabudową/inte-
gracją z awioniką na samolocie, ozna-
czanie  istniejących wiązek i prze-
wodów do wykorzystania w trakcie 
integracji ,  znakowanie wyprodu-
kowanych wiązek zgodnie z STC oraz 
montaż elementów elektrycznych, 
przełączników, styczników,  itp. 
Po naszej stronie leży także wykonanie 
schematów elektrycznych, pierwsze 
uruchomienie, testy oraz konfiguracja.

Opisane powyżej prace instalacyjnie 

prowadzone są przez naszą Organi-

zację Obsługową PART 145 z Modlina. 

Demontaż poprzedniego wyposażenia 
radiowo-nawigacyjnego.

Instalacja elektryczna – sprawdzanie wiązki 
przed montażem w samolocie.

Udział Biura  PART 21 przy projekcie modernizacji

Wcześniej jednak do pracy przystąpili nasi konstruktorzy z Organizacji PART 21, którzy 
opracowali kompletną  dokumentację rysunkową oraz wykonawczą, zgodnie z po-
trzebami projektu i wytycznymi w STC od Avionic Straubing. 

We współpracy z PART 145 wykonali także dokumentację dla prac mechanicznych 
przy dostosowaniu tablicy i paneli do nowego wyposażenia oraz przy demontażu 
starego wyposażenia i montażu nowych urządzeń na samolocie. Cały czas biuro PART 
21 nadzoruje dokumentację samolotu oraz dokumentację wykonawczą od strony 
mechanicznej , jak również pomaga w  kompletacji  elementów do montażu. 

Ponadto opracowuje pliki wejściowe 
dla obrabiarek CNC, zawierające dane 
niezbędne do wykonania części mecha-
niczno-blacharskich (tablice przyrzą-
dów, wsporniki, podstawy montażowe, 
itp.) 

Na bieżąco nasi konstruktorzy rozwią-
zują - także problemy instalacyjne od 
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Na podstawie dokumentacji opracowanej przez BIURO PART 21 tablica przyrządów 

została laserowo wycięta przez wyspecjalizowaną firmę.

Gotowa tablica przyrządów z nowymi, dotykowymi 

nawigatorami GTN 750 – przed malowaniem pro-

szkowym. 

strony mechanicznej oraz wykonują „prace 
koncepcyjne” w sytuacjach niejasnych – takie 
jak, możliwości wykonawcze w stosunku do 
tego, co zawarte jest w certyfikacie STC.  
Służą także swoją wiedzą i doświadczeniem 
w kwestii stosowania certyfikowanych za-
mienników materiałowych (blachy, elementy 
antykorozyjne i lakiernicze).

Obecnie cały proces modernizacji awioniki we 
wspomnianej Cessnie jest na etapie spra-
wdzania poprawności wykonanych wiązek 
i integracji z samolotem. Dokładnie spra-
wdzane są miernikiem wszystkie konektory, 
które w tej modernizacji były dokładane lub 
zmieniały położenie w złączu elektrycznym. 
W zakresie prac mechanicznych wykonywana  
jest już z materiałów docelowych nowa, środ-
kowa tablica. 
Po złożeniu będzie ona malowana proszkowo, 
a następnie instalowana w samolocie. Dla 
uniknięcia różnicy w odcieniach, przy okazji 
malowane/odświeżane będą też tablice pier-
wszego i drugiego pilota. 
Aktualnie instalowane też są drobne nowe 
elementy mechaniczne na samolocie, takie jak 
podstawki, uchwyty itp.

O zakończeniu procesu modernizacji awioniki 
w tym samolocie informować będziemy w na-
szym, kolejnym numerze.

Nasi konstruktorzy z Biura PART 21 opracowali model 3D  tablicy przyrządów.

Na podstawie modelu wykonali rysunek „ płaski” (drafting) w formacie DXF.
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Modernizacja kabiny pilota dla samolotu Falcon 900B obejmuje w pełni zinte-
growany system wyświetlania Universal Avionics InSight, dający duże możliwości, 
w tym przesyłanie danych (Data Comm), satelitarny system nawigacyjny (SBAS), 
lokalizer z funkcją LPV i system ADS-B Out. 

Pakiet modernizacyjny unowocześnia cały samolot, m.in. dzięki zastosowaniu takich 
rozwiązań, jak system syntetycznego widzenia ClearVision EFVS z wyświetlaczem 
okularowym (HWD) SkyLens, będącym opłacalną i nowoczesną alternatywą dla 
tradycyjnego stałego wyświetlacza przeziernego (HUD).

Kluczowe cechy i korzyści

Zintegrowany system 
InSight dla samolotu 
Falcon 900B 

System InSight został zaprojektowany jako zintegrowane system pokładowy dla 
samolotu Falcon 900B i obejmuje:

! System syntetycznego zobrazowania (SVS) z zaawansowaną funkcją ma-
powania i wyświetlania terenu 3D.

! Karty elektroniczne.

! Sterowanie komunikacją radiową.

! Informacje pogodowe.

! System ostrzegający o zderzeniu z ziemią (TAWS).

Pakiet modernizacji awioniki InSight 
obejmuje funkcję podejścia LPV, umo-
żliwiającą bardziej bezpośrednie trasy 
lotu zapewniane przez system FMS-
SBAS, co prowadzi do oszczędności 
paliwa i skrócenia czasu lotu.

Cztery, nowe, elektroniczne, płaskie 
wyświetlacze o przekątnej 10,4 cala, 
zastępujące starsze, analogowe przy-
rządy pokładowe dają wymierne korzy-
ści w postaci niższych kosztów obsługi 
technicznej i zwiększonego średniego 
czasu między awariami (MTBF). 
Tryby odwrócone pomiędzy wyświetla-
czem parametrów lotu (PFD) a wy-
świetlaczem wielofunkcyjnym (MFD) 
gwarantują nadmiarowe możliwości, 
oferując najbezpieczniejsze środowi-
sko operacyjne w kabinie.
Wyświetlacz PFD systemu InSight 
przedstawia krytyczne dane lotu, takie 
jak wskazówki dotyczące lotu, dane 

DZIAŁ LOTNICZY | PRODUKTY | AKTUALNOŚCI
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aerodynamiczne, wskaźniki odchylenia 
pionowego i poprzecznego, dane 
nawigacyjne, radiowysokościomierz, 
położenie przestrzenne, kurs, dyre-
ktywny wskaźnik lotu, wskaźnik sytuacji 
poziomej (HSI), prędkość lotu, wyso-
kość, prędkość pionowa i koordynator 
zakrętu.

InSight MFD prezentuje dane mapy, 
takie jak plan lotu, pomoce nawigacyjne 
(NAVAID), lotniska, drogi powietrzne, 
kontrolowana przestrzeń powietrzna, 
mapy, teren, ruch lotniczy, pogoda i wy-
ładowania atmosferyczne. 
MFD może również wyświetlać synte-
tyczne mapy terenu, ulepszone wielo-
warstwowe mapy ruchome z pozycją 
własnego samolotu oraz trójwymia-
rową mapę syntetyczną w celu zwię-
kszenia świadomości sytuacyjnej.

Zarówno PFD, jak i MFD mogą być 
skonfigurowane przez pilota do wy-
świetlania żądanych informacji kryty-
cznych dla lotu podczas różnych jego 
faz.

Opcjonalne zobrazowanie z systemu 
UniLink Communications Management 
Unit (CMU), takie jak wiatr, pogoda 
i informacje o komunikacji naziemnej, 
mogą być również wyświetlane na MFD.

Masa samolotu zmniejszy się o 90 kg 
wskutek montażu tego systemu, a ka-
bina załogi zostanie odświeżona dzięki 
bardziej uporządkowanej tablicy przy-
rządów, ponieważ system InSight jest 
sterowany głównie przez dotykowy 
wyświetlacz sterujący EFIS (ECDU), 
minimalizując pokrętła i przyciski.

Odpowiednie bazy danych można przesyłać za pośrednictwem urządzenia przesyłu 
danych (SSDTU) lub bezpiecznego skanera kart pamięci, optymalizując czasy 
ładowania baz danych; nie trzeba już siedzieć w rozgrzanej kabinie i czekać na 
załadowanie baz danych.

Wszystkie nowe montaże są objęte  standardową dwuletnią gwarancją z dostę-
pnymi opcjonalnymi planami rozszerzonej gwarancji.
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Rozwiązanie InSight

do modernizacji pokładu 

samolotu Falcon 50

Najnowsza modernizacja kabiny załogi obejmuje najbardziej 
innowacyjne technologie awioniki InSight firmy Universal 
Avionics dostępne obecnie dla samolotu Falcon 50.
Zaprojektowany jako  zintegrowany  system  awioniczny, 
InSight zawiera wbudowane syntetyczne zobrazowanie 
trójwymiarowe (SVS), zaawansowane możliwości mapowania 
i mapy elektroniczne.

Rozszerzone syntetyczne zobrazowanie trójwymiarowe 
zawiera:

! Obecne położenie

! Zobrazowanie terenu o wysokiej rozdzielczości

! Zestaw map z nałożoną  pozycją samolotu

! Syntetyczne zobrazowanie drugiej generacji

DZIAŁ LOTNICZY | PRODUKTY | AKTUALNOŚCI



12

Osadzone mapy trójwymiarowe.

Zaawansowane mapowanie.

Karty elektroniczne

Kluczowe korzyści

! Zwiększenie niezawodności dzięki komponentom z długim 
czasem pomiędzy awariami/nieplanowanymi wymianami.

! Intuicyjne sterowanie i wprowadzanie danych poprzez 
graficzny interfejs użytkownika.

! Zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości sytuacyjnej 
nawet podczas kołowania.

! Dostosowanie wyglądu wyświetlaczy w celu wyświetlania 
krytycznych informacji podczas różnych faz lotu.

Niezawodny pakiet modernizacyjny

Niezawodna modernizacja kabiny załogi InSight dla samolotu 
Falcon 50 zastępuje starzejące się wyposażenie, umożliwiając 
dostosowanie samolotu do dzisiejszego środowiska 
operacyjnego, a także zapewniając ścieżkę do przyszłego 
rozwoju. Składa się na nią :

! System ATN B1.

! System ADS-B Out.

! Łącze danych CPDLC.

! Przesyłanie danych Data Comm.

! System nawigacyjny FANS 1/A+.

! System SBAS z lokali zerem LPV.

Zaawansowane mapowanie obejmuje:

! Mapa ruchoma z punktami zwrotnymi, portami lotniczymi i 
pomocami nawigacyjnymi.

! Drogi powietrzne na dużej i małej wysokości.

! A u t o m a t y c z n y  s y s t e m  o c z y s z c z a n i a  e k r a n u  z 
niepotrzebnych informacji.

Karty elektroniczne 

! Zastąpienie kart  papierowych.

! Ciągły widok krytycznych informacji dla lotu.

! Szybkie powiększanie/zmniejszanie.

D IZIAŁ LOTNICZY | PRODUKTY | AKTUALNOŚCI
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Rejestratory szóstej 

generacji – nowy 

typoszereg  KAPTURE

Typoszereg rejestratorów parametrów lotu/rozmów w ka-
binie załogi (FDR/CVR) KAPTURE obejmuje pięć lekkich i kom-
paktowych modeli, zapewniając dopasowanie rozwiązania 
rejestracji do wielu typów samolotów i śmigłowców.

Dostępne modele to rejestratory rozmów w kabinie załogi 
(CVR), parametrów lotu (FDR) oraz łączące jedne i drugie 
(CVFDR). Każdy z modeli wyposażony jest w podwodny 
lokalizator niebezpieczeństwa statku powietrznego (ULB) 
i zasilany jest niezawierającą litu baterią o pojemności, za-
pewniającej działanie przez 90 dni. Każdy z modeli zawiera 
opcję opatentowanego, wewnętrznego, niezależnego syste-
mu zasilania (RIPS).

Rejestratory szóstej generacji posiadają wszystkie cechy wcze-
śniejszych rejestratorów firmy oraz zmniejszoną masą. Po-
nadto są ulepszone i mają większe możliwości.

Urządzenia CVR i CVFDR mogą rejestrować przez 25 godzin 
rozmowy załogi przy większym poziomie dźwięków otocze-
nia. Spełniają  wymagania EASA na rejestratory dla samolotów 
i śmigłowców o maksymalnej masie startowej do 59 500 

funtów (27 000 kg).  Wymagania te  zaczną obowiązywać dla 
samolotów, których pierwsze Świadectwo Zdatności do Lotu 
zostanie wydane po 1 stycznia 2021 r. (przepisy nakazują 
wyposażenie tych samolotów w rejestratory rozmów załogi 
z 25-godzinnym czasem rejestracji). 
W nowych rejestratorach ulepszono odtwarzanie dźwięku, 
który jest teraz lepiej słyszalny. Rejestratory CVR i CVFDR 
zapewniają także ponad 25-godzinny czas rejestracji para-
metrów, takich jak czas UTC, prędkość obrotowa wirnika, ko-
munikaty przesyłane łączem danych. Rejestratory FDR oferują 
ponad 90-godzinny czas zapisu danych,  zgodnych z ARINC 717 
oraz zawierają dwa porty ARINC 429 na kolejne 25 godzin 
danych.

Typoszereg rejestratorów KAPTURE oferuje najwyższą nieza-
wodność z wysokim  średnim czasem  między awariami 
(MTBF). Typoszereg ten przeznaczony jest dla operatorów 
poszukujących rozwiązania rejestrującego, które spełnia 
wszystkie najnowsze certyfikaty i wymagania, w tym zgo-
dność z MOPS ED-112A, zapewniające swobodę podróżowania 
po świecie.

Sysytem InSight pozwala także na dodatki, takie jak: system 
syntetycznego widzenia ClearVisio z wyświetlaczem okularo-
wym SkyLens, co zapewnia efektywną kosztowo i nowo-
czesną alternatywę dla tradycyjnego wyświetlacza HUD.

Komponenty systemu

! 4 wyświetlacze EFI-1040.

! 2 dotykowe jednostki sterujące wyświetlaczami (ECDU).

! 2 klawiatury alfanumeryczne (ANK).

! 2 systemy zarządzania lotem FMS-SBAS UNS-1Fw.

! 1 urządzenie zarządzania łącznością UniLink UL-801 
(CMDU).

! 1 rejestrator parametrów lotu i rozmów w kabinie (CVFDR).

! 1 urządzenie przekazywania danych (SSDTU).

DZIAŁ LOTNICZY | PRODUKTY | AKTUALNOŚCI
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	Autor	–	Dave	Higdon

Niniejszy	artykuł	jest	tłumaczeniem	i	przedrukiem	oryginalnego	artykułu
„GARMIN’S	G3X	receives	certification”	z	Avionics	News,	listopad	2019

GARMIN G3X 
C E R T Y F I K O W A N Y
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Od dnia, gdy Garmin pokazał światu swój zaawansowany system G3X dla samolotów 
kategorii eksperymentalnej, wielu pilotów samolotów certyfikowanych zazdrościło go 
producentom i operatorom maszyn eksperymentalnych i amatorskich. Ale historia 
Garmina z awioniką dla segmentu amatorskiego nauczyła cierpliwości wielu zazdrośników. 
Żywili oni  nadzieję, że awioniczny gigant może podążyć znaną ścieżką: wypuścić wyrób dla 
lotnictwa amatorskiego i pozwolić producentom na zapełnienie tablicy przyrządów, 
a jednocześnie pracować nad zatwierdzeniem tych samych systemów w samolotach 
mających Świadectwo Typu.

Cierpliwość ta opłaciła się. Cztery lata po wprowadzeniu systemu 
G3X Touch, w marcu 2019 r. podczas międzynarodowej Konwencji 
AEA w Palm Springs w Kalifornii, Garmin poinformował 
o uzyskaniu zatwierdzenia FAA dla stosowania rodziny urządzeń 
G3X Touch w samolotach certyfikowanych. Zatwierdzony wykaz 
typów obejmuje blisko 500 samolotów tłokowych lotnictwa 
lekkiego. Po tym ogłoszeniu, sporo czasu zajęła koordynacja 
Garmina z ekipą Avionics News mająca na celu prezentację 
nowych systemów w locie. Pogoda nieustannie udaremniała  
plany lotu certyfikowanym samolotem Grumman Tiger, który 
przekładano wiele razy przed AirVenture Oshkosh w lipcu 2019 r.
Cierpliwość opłaciła się znowu, 
kiedy pod koniec sierpnia, pilotka 
demonstracyjna Garmina i osoba 
odpowiedzialna za współpracę 
z mediami – Jessica Koss, przy-
leciała Grummanem Tigerem 
z New Century AirCenter nieda-
leko Olathe w stanie Kansas do 
często wykorzystywanego portu 
lotniczego Lloyd Stearman Field 
w Benton w stanie Ohio. 
Mimo, że początkowa pogoda 
była idealna na lot demonstra-
cyjny, szybkie jej pogorszenie 
zmusiło Koss do powrotu na 
północ niemal natychmiast po 
skończeniu lotu demonstracyjne-
go.

Główna konkluzja prezentacji: 
Garmin ma kolejny system o do-
skonałych parametrach, z ostrą, 
łatwą do odróżnienia grafiką na 
wyświetlaczach oraz zbudowaną 
w typowy dla Garmina sposób w zgodności z innymi wyrobami. 
Inne zgodne urządzenia obejmują system sterowania lotem GFC 
500 zamontowany w Tigerze oraz urządzenia Garmin GNC 255 
i GTN 650 IFR.

Trochę czasu w powietrzu ekipa AN spędziła na wypróbowaniu 
funkcji i możliwości 10 calowego wyświetlacza PFD G3X Touch,  
połączonego z 7 calowym pionowym wyświetlaczem oraz 
rezerwowym sztucznym horyzontem G5, które zamontowano w 
Tigerze.

Podstawy

W swej istocie, jednoekranowy system G3C Touch zapewnia 
wszystkie funkcje wyświetlacza podstawowych parametrów lotu 

(PFD) i wyświetlacza wielofunkcyjnego (MFD) w kompaktowym, 
zintegrowanym zestawie.

Pojedynczy wyświetlacz o przekątnej 10,6 cala zapewnienia 
pilotowi dowolnie żądaną kombinację PFD, MFD i parametrów 
silnika ułożonych w jednej z wielu możliwych kombinacji. 
Wyświetlacz ma rozdzielczość 1280 pikseli w poziomie i 768 
pikseli w pionie, a cały zestaw ma wymiary 10,85 z 7,82 cala (27,5 x 
19,9 cm).

7-calowy model G3X Touch jest dostępny w dwóch wariantach: 
poziomym i uzupełniającym pionowym. W tym drugim rozdziel-

czość wynosi 480 x 84 pikseli a wy-
miary 6,01 x 7,82 cala (15,27 x 19,9 cm). 
Model 7-calowy pozwala także na 
podział powierzchni ekranu na wy-
świetlacz PFD, MFD i parametry silnika 
pochodzące z systemu ich wskazań.

Pojedynczy wyświetlacz G3X Touch 
dowolnego rozmiaru łączy się z po-
jedynczym urządzeniem Garmin G5,  
wyposażonym w opcjonalny akumu-
lator rezerwowy, co pozwala na usu-
nięcie przyrządów żyroskopowych 
zasilanych ciśnieniowo oraz pompy 
powietrza – podciśnieniowej lub zwy-
kłej, a także przewodów i zaworu 
regulacyjnego. 
Jeśli zamontowany jest pojedynczy 
wyświetlacz G3X, przyrząd G5 zape-
wnia rezerwę wymaganą przez prze-
pisy i pożądaną przez rozumnych pi-
lotów.

Jeśli zamontowane są dwa lub więcej 
wyświetlaczy, zapewniana jest wię-

ksza redundancja. G5 dodaje jej głębi, a tryb odwrotny systemu 
G3X pomaga utrzymać klarowność przejścia, prostotę i łatwość 
użycia.

G3X: ewolucja z początkiem w klasie samolotów 
kategorii experimental/LSA

Obecnie certyfikowany system Garmin G3X Touch został 
zapoczątkowany i krok po kroku rozwinięty z systemu prze-
znaczonego dla samolotów klasy experimental/ amator-
skich/lekkich sportowych (LSA). Po jego wprowadzeniu na rynek, 
Garmin na początku 2013 r. ujawnił nowoczesne urządzenia pery-
feryjne, które zmniejszyły cenę w pełni wyposażonego systemu 
G3X.

W MARCU 2019 R. 
PODCZAS 
MIĘDZYNARODOWEJ 
KONWENCJI AEA W 
PALM SPRINGS W 
KALIFORNII, GARMIN 
POINFORMOWAŁ O 
UZYSKANIU 
ZATWIERDZENIA FAA 
DLA  RODZINY 
URZĄDZEŃ G3X TOUCH 
W SAMOLOTACH 
CERTYFIKOWANYCH.
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Garmin wprowadził nową, tańszą i lżejszą centralę aerome-
tryczną (ADAHRS) oraz nowy moduł interfejsu systemu para-
metrów silnika (EIS). Te dwa kroki umożliwiły drastyczne 
zmniejszenie ceny G3X. W tym samym czasie, Garmin wprowadził 
inne nowe opcje, które powiększyły możliwości systemu G3X, 
m.in. zintegrowany autopilot, sondę pomiaru kąta natarcia 
i zdalny odbiornik ADS-B.

Później, w 2014 r., Garmin poinformował o wypuszczeniu systemu 
G3X Touch, czym firma chwaliła się w notatce prasowej: 
„Niecertyfikowany system G3X Touch oferuje łatwe w odczycie 
i użyciu wysokorozdzielcze wyświetlacze parametrów lotu 
o przekątnej 10,6 cala z możliwością podziału ekranu, mające 

degradacji obrazu podczas oglądania ich przez okulary po-
laryzacyjne. Jakość obrazu jest zachowana, nie ma przygaszonych 
kolorów ani zacienionych pasów.

Tutaj należy się wyjaśnienie i Koss przekazuje je od konstruktorów 
zaangażowanych w rozwój systemu G3X:
„Konstruktorzy powiedzieli mi, że nasze wyświetlacze są opty-
malizowane do najlepszej jakości podczas oglądania ich z za-
łożonymi okularami polaryzacyjnymi. Pod względem jakości 
należą do górnej półki. Próbujemy także polaryzować światło, co 
jest, jak myślimy, najlepszym doświadczeniem z okularami 
polaryzacyjnymi, tak więc wzięliśmy to pod uwagę.” 

Firma nie ujawnia metody osiągnięcia tego, ale to działa.

dziła STC na G3X Touch do systemu cenowego.

Jest to ostatnia odsłona certyfikowanego systemu G3X Touch 
próbowanego przez zespół AN. Nasze wrażenia na koniec lotu 
były następujące: jeden, dwa lub trzy wyświetlacze zapewniają 
szerokie możliwości – doskonały system wyświetlania i prawdo-
podobnie dotychczas najbardziej przyjazny dla pilota interfejs 
użytkownika firmy Garmin. Firma ulepszyła także funkcje systemu 
dla samolotów kategorii eksperymentalnej, pracując jedno-
cześnie nad równoległym programem dla swojego certyfiko-
wanego systemu.

G3X pracuje doskonale od uruchomienia do wyłą-
czenia silnika

Możliwości systemu G3X są potężne i łatwe w użyciu. Ponieważ 
interfejs sterujący jest także wyświetlaczem – jasnym, przej-
rzystym, ostrym oraz pełnym kolorów, możliwym do odczytania 
zarówno w-, jak i bez okularów polaryzacyjnych, lot zapoznawczy 
rozpoczyna się od rzutu okiem na niego.

W przeciwieństwie do wielu innych wyświetlaczy tranzysto-
rowych z cienką powłoką, wyświetlacze G3X nie wykazują 

nowoczesne interfejsy – a 
wszystko w bardzo korzystnej 
cenie.”

Z upływem czasu miały miejsce 
kolejne postępy i rozszerzenia 
systemu, aż Garmin wpro-
wadził trzy opcje wyświetlaczy: 
oryginalny poziomy 10,6 cala 
i dwa modele 7-calowe.
Zapewniono zgodność z inny-
mi urządzeniami Garmina, a na 
wiosnę 2019 r. firma poinfor-
mowała o certyfikacji systemu 
G3X i Uzupełniających Świade-
ctwach Typu (STC) na montaż 
systemu w różnych typach sa-
molotów.

W lecie Garmin ogłosił wykaz 
zatwierdzonych typów dla STC 
obejmujący prawie 500 typów 
samolotów jednosilnikowych. 

Producent nie pracował tylko 
nad zwiększeniem możliwości 
systemu, ale także nad utrzy-
maniem konkurencyjnych cen. 
Przykładowo, firma wprowa-

Więcej standardowych cech

W systemie G3X Touch – zarówno certyfikowanym, jak i tym 
przeznaczonym dla samolotów eksperymentalnych, standardo-
we cechy pozwalają producentowi  na utrzymanie prostych 
i konkurencyjnych cen.

Wyświetlacze zapewniają funkcję dynamicznej mapy ruchomej na 
różne sposoby – od zobrazowania kart na MFD, wyświetlania kart 
podejścia, standardowych procedur odejścia i standardowych 
końcowych procedur podejścia do lądowania.

Gdy na PFD wyświetlane jest zobrazowanie syntetyczne, system 
G3X Touch zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa lotu poprzez 
dramatyczne zwiększenie świadomości sytuacyjnej niezależnie 
od pogody i pory dnia.

Możliwości autopilota integralne dla samolotów ekspery-
mentalnych, mogą być zwiększone przez dodatkowy kontroler 
lub pilot może po prostu użyć interfejsu wbudowanego w sy-
stem. Garmin oferuje inne urządzenia peryferyjne zwiększające 
możliwości systemu.

Jako, że G3X Touch jest zatwierdzony zarówno do lotów VFR, jak
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i do IFR, certyfikowane wyświetlacze G3X Touch mogą być 
połączone z wybranymi autopilotami, w tym m.in. z cyfrowym 
autopilotem Garmin GFC 500, w który był wyposażony nasz 
Grumman Tiger. W przypadku zastosowania zgodnego systemu 
nawigacyjnego, jak GTN 650 i/lub GTN 750, jego możliwości 
obejmują tryby LPV, LNAV, VNAV oraz podejście ILS, a także 
procedury dla przerwanych podejść .

Przy połączeniu ze zgodnym odbiornikiem ADS-B In, np. zdalnym 
GDL 50R lub GDL 52R, system G3X Touch zyskuje zdolność do 
wyświetlania informacji TIS dostarczanych przez FAA oraz 
informacji FIS i pogodowych. Te same informacje są dostępne, 
gdy G3X Touch jest połączony z nowymi transponderami 
Garmina: GNX 375, GTX 345 lub wspomnianymi odbiornikami ADS-
B In.

Wersja ADS-B in Garmina zawiera także firmową technologię 
TargetTrend i TerminalTraffic, zapewniającą szybsze, łatwe 
w interpretacji zobrazowanie uczestników ruchu lotniczego 
w ADS-B.

Wraz z odbiornikami GDL 51R i -52R system G3X Touch zapewnia 
także opcję wyświetlania płatnych, opartych o subskrypcję  
informacji pogodowych SiriusXM oraz słuchania audycji ro-
zrywkowych przez radio. Pilot może sterować wszystkimi urzą-
dzeniami zdalnymi poprzez dotykowe wyświetlacze systemu, co 
zmniejsza pozwala zmniejszać „zaśmiecenie” tablicy przyrządów.

Urządzenia, którymi można sterować poprzez system G3X Touch, 
to m.in. radiostacja VHF Garmin GTR 225, odbiornik NAV/COM 
GNC 255, systemy GTN, a także transpondery ADS-B GNX 375, GTX 
345 lub GTX 335.

Dodatkowe możliwości obejmują firmowy system Connext, umo-
żliwiający pilotowi streaming informacji pomiędzy awioniką a wy-
branymi aplikacjami mobilnymi, jak ForeFlight, Garmin Pilot 
i FltPlan Go. Dzięki tej możliwości, pilot może wcześniej tworzyć 
plany lotu na tablecie lub smartfonie i załadować dane do awio-
niki podczas inspekcji przedlotowej. 

Łącze Connext umożliwia także opcję streakingu pozycji GPS 
i wyświetlania rezerwowych informacji o położeniu przestrzen-
nym na urządzeniach peryferyjnych, jak iPad lub tablet z syste-
mem Android.

Jak to wszystko działa w locie?

Od momentu włączenia głównego przełącznika awioniki w samo-
locie Tiger, dwa wyświetlacze G3X, odbiornik nawigacyjny GTN 
650, autopilot GFC 500 i urządzenie G5 szybko rozpoczęły swoje 
procedury startowe. Po kilku sekundach, po zakończeniu uru-
chomienia systemów i ich przejściu w tryb pracy, tablica przyrzą-
dów ożyła i stała się  kolorowa.

Podczas kołowania do startu z pasa startowego RWY 35 lotniska 
Stearman Field, zobrazowanie syntetyczne (SVS) ustawione na 
10,6-calowym wyświetlaczu PFD dokładnie pokazywało poło-
żenie i ruch.

7- calowy pionowy wyświetlacz pełnił role wyświetlacza MFD,  
pokazując położenie na karcie VFR, a system EIS informował 
o stanie 180 konnego silnika Lycoming O-360  samolotu.

Podczas startu, SVS na PFD i obraz na MFD były na bieżąco 
z ruchami samolotu, wskazując bez opóźnień prędkość, wyso-
kość i prędkość wznoszenia.

Krótka seria sprzężonych zakrętów pokazała odpowiedź w czasie 
rzeczywistym centrali ADAHRS. Przyrządy żyroskopowe odpo-
wiadały gładko i dokładnie, wskazując kąty przechylenia podczas 
zakrętów i kąty pochylenia w czasie wznoszeń i opadań.

Koss szybko przeszła przez kilka z niezliczonych dostępnych opcji 
konfiguracji wyświetlaczy, zarówno gdy pracowały oba, jak i gdy 
jeden był wyłączony, a drugi pokazywał opcje w trybie odwro-
tnym, użytecznym podczas awarii któregoś z wyświetlaczy. Gdy 
Koss wyciągnęła bezpieczniki obu wyświetlaczy G3X i ich ekrany 
zrobiły się czarne, przyrząd G5 natychmiast wyświetlił flagę 
alarmując nas, że autopilot GFC 500 jest rozłączony. Pani pilot 
ponownie załączyła autopilota, łącząc go z wyświetlaczem G5, 
który wyświetlał wszystkie komunikaty i kontrolki autopilota.

Nadchodzące pogorszenie pogody, widoczne dzięki informacji 
FIS-B zmusiło ekipę do skrócenia planu lotu, ale system ADS-B In 
dał im widok dalekiego zasięgu sytuacji meteorologicznej zbli-
żającej się z północnego zachodu. Także ten system pomógł 
w śledzeniu pobliskiego i odległego ruchu lotniczego nad portami 
lotniczymi w części stanu Kansas. 

Lot odbył się w przestrzeni powietrznej, „gęstej” z powodu ty-
powego ruchu lotniczego w okolicy pobliskich lotnisk.

Kilka mil na południe, ruch lotniczy w okolicy portu lotniczego 
Augusta Municipal Airport był gęsty, podobnie na południowym 
zachodzie w porcie Beech Field na południe od Jabara i w bazie 
lotniczej McConnell na południe od Beech, a także dalej na 
południowy zachód, 17 mil morskich od Stearman w porcie 
Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport.

Każde testowane ustawienie, każda konfiguracja ekranów i każda 
z funkcji dodatkowych pracowały gładko i sprawnie od startu i lą-
dowania na pasie RWY 17 w Stearman – tak jak tego oczeki-
waliśmy.

Coś, czego mogą zazdrościć piloci certyfikowanych 
samolotów

System Garmin G3X Touch zapewnia imponujący zestaw funkcji 
prezentowanych na jasnych, ostrych wyświetlaczach, które 
zdwajają podstawowy interfejs sterowania systemem G3X i wie-
loma urządzeniami peryferyjnymi.

Wyświetlacze są czytelne, dobrze zorganizowane, ostre i łatwe 
do odczytu – nawet dla oczu, które najlepsze czasy mają już za 
sobą. Nie trzeba korzystać z okularów do czytania.

Wykaz zgodnego wyposażenia nie ma luk, dając operatorowi 
elastyczność w montażu systemu G3X Touch zgodnie z potrze-
bami i możliwościami budżetu.

Mówiąc językiem budżetu, dwuekranowy G3X z opcją EIS ko-
sztuje poniżej 18 000 dolarów plus montaż. Opcja jedno-
ekranowa rozpoczyna się od 8 000 dolarów.

To jest właśnie coś, czego trochę mogą zazdrościć certyfikowani 
operatorzy tym eksperymentalnym/amatorskim, ponieważ ceny 
takiego samego systemu dla odbiorcy amatorskiego są znacząco 
niższe.

Niezależnie od rodzaju zastosowania i rodzaju wyświetlaczy, sy-
stem G3X Touch oferuje bardzo duże możliwości, wysoki poziom 
funkcjonalności i czytelne kolorowe wyświetlacze, które wypró-
bował każdy pilot.

DZIAŁ LOTNICZY | PRODUKTY | AKTUALNOŚCI
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WRAZ Z NOWĄ,  
DYNAMICZNĄ GRUPĄ 
KIEROWNICZĄ 
I BARDZIEJ WIDOCZNYM 
„PODEJŚCIEM DETA-
LICZNYM” DO EKSPANSJI 
LINII SWOICH WYROBÓW 
AWIONICZNYCH, 
BENDIXKING ZROBIŁ 
PIERWSZE WAŻNE KROKI 
DO POWROTU NA 
SZCZYT HIERARCHII 
PRODUCENTÓW 
AWIONIKI.

	Autor	–	Dale	Smith

Niniejszy	artykuł	jest	tłumaczeniem	i	przedrukiem	oryginalnego	artykułu
„BendixKingTaking	aim	at	general	aviation	avionics	market”	z	Avionics	News,	październik	2019

BENDIXKING 
Celując w rynek awioniki lotnictwa lekkiego

Kiedy Bendix Avionics przejął firmę King Radio w połowie lat 80. 
ubiegłego wieku, nowa firma pod nazwą BendixKing, została 

przyrządów” Garmin G1000 w swoim samolocie DA40. Pozornie 
zniknęły tylko „sześciopaki” przyrządów; środkowe rzędy 

BendixKing jest partnerem Avidyne i sprzedaje jej popularne urządzenia 
nawigacyjne IFD jako serię BendixKing AeroNav.

ogłoszona kolejnym władcą 
rozległego królestwa lotnic-
twa lekkiego. 
Za jego panowania w Wichita, 
Independence, Kerrville czy 
Vero Beach praktycznie nie 
zbudowano tłokowego, turbo-
śmigłowego  lub  lekkiego 
odrzutowca bez radaru Bendi-
xa lub komponentów awioniki 
linii Silver lub Gold na tablicy 
przyrządów. Mieszkańcy Ola-
the w Kansas mieli powody do 
radości. 

Potem, pewnego wiosennego 
dnia 2004 roku, wszystko się 
zmieniło. Diamond Aircraft 
wprowadził „szklaną tablicę 

urządzeń awionicznych zo-
stały wycofane, a następnie  
zastąpione przez w pełni cy-
frowe, zintegrowane panele.
Zanim BendixKing lub jakikol-
wiek inny producent sprzętu 
awionicznego mógł odpowie-
dzieć, Garmin przejął ogrom-
ną większość produkcji awio-
niki nowych samolotów.

W ciągu ostatnich kilku lat 
BendixKing, obecnie będący 
częścią koncernu Honeywell, 
stał się niszowym produ-
centem awioniki, koncen-
trując się na swojej głębokiej 
wiedzy z zakresu pokłado-
wych radarów pogodowych 
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naszym celem jest posiadanie odpowiednich wyrobów o odpo-
wiednich możliwościach po przystępnych cenach dla naszych 
klientów.

„To poświęcenie pochodzi od najwyższego kierownictwa w Ho-
neywell. Nasza firma zajmująca się lotnictwem ma odpowiedni 
zespół, który napędza rozwój naszej działalności. Naszym celem 
jest bycie najlepszym dostawcą na rynku. Nie byliśmy ostatnio 
w lotnictwie lekkim, więc teraz bardzo ciężko pracujemy w tym 
kierunku ”. Cohen wyjaśnił, że chociaż firma ciężko pracowała 
nad nowym kierunkiem przez ostatnie pięć lat, wysiłek osiągnął 
„mierzalne efekty” w ciągu ostatniego roku. Najnowsze przykła-
dy obejmują wprowadzenie szeregu rozwiązań awioniki do 
statków powietrznych od eksperymentalnych do certyfikowa-
nych według przepisów FAR Part 23 w klasie 1, 2 i 3.

„Nasz plan skłonił nas do zbadania najlepszej technologii uzu-
pełniającej, która pasuje do tego, co już mamy i do czego chcemy 
zaoferować możliwość dostarczenia kompletnego rozwiązania 

Makieta zintegrowanego rozwiązania 
awionicznego BendixKing AeroVue Touch, które 

zostało ujawnione na AirVenture 2019.

kabiny załogi – powiedział. „W tej chwili wszystko 
zaczyna się od naszego wyświetlacza AeroVue 
Touch. Uważamy, że jest szybszy, prostszy w 
użyciu i potężniejszy niż cokolwiek obecnie 
dostępnego ”.

AeroVue Touch firmy BendixKing to 10,1-calowy 
ekran dotykowy PFD / MFD, który jest obecnie 
zatwierdzony do montażu w kolejnych ponad 400 
typach samolotów. „AeroVue Touch został 
zaprojektowany od podstaw w celu zapewnienia 

pilotowi łatwości obsługi za pomocą ekranu dotykowego lub za 
pomocą pokręteł - powiedział Cohen. „Wszystko jest w zasięgu 
dwóch dotknięć ekranu. Można go skonfigurować do 
pojedynczych, dwu – lub wieloekranowych formatów 
wyświetlania. Nie robiliśmy tego w wyświetlaczach przez wiele 
lat.

To zupełnie nowy wyrób, ale zastosowaliśmy kilka sprawdzo-
nych, kluczowych technologii pochodzących z grupy lotnictwa 
biznesowego Honeywella. Przykładowo zobrazowanie synte-
tyczne to technologia Honeywella. Naszym celem jest wykorzy-
stanie tego, co jest tam najlepsze”.

Przyjmując podejście uzupełniające do wyrobów 
awionicznych

Cohen wyjaśnił, że chociaż BendixKing był w stanie przenieść 
niektóre obecne technologie Honeywell do swoich działań 
związanych z rozwojem wyrobów, czas i koszty związane z nie-

oraz naprawach i zamiennikach tysięcy radio-
telefonów King latających na całym świecie.

Tak było dawniej. A teraz?

„Właśnie obchodziliśmy 60. rocznicę istnienia na 
rynku lotnictwa lekkiego” – powiedział Gregg 
Cohen, prezes BendixKing. „Nie patrzymy 
wstecz; patrzymy w przyszłość – na kolejne 60 
lat. BendixKing ponownie poświęcił się rynkowi 
awioniki lotnictwa ogólnego i chcę podkreślić, że 
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standardową produkcją wszystkich urządzeń, które BendixKing 
musiałby wprowadzić z powrotem na rynek lotnictwa lekkiego 
były po prostu zbyt duże. Firma zastosowała więc podejście z po-
dręcznika technologicznego Doliny Krzemowej i poszła drogą 
partnerstwa.

Ta praktyka obejmuje współpracę z dostawcami technologii 
uzupełniających w celu złożenia kompletnego rozwiązania – 
w tym przypadku pakietu awioniki – które działa tak, jakby jedna 
firma opracowała je samodzielnie. Niewiele firm może sobie 
pozwolić na rozwój wszystkich wyrobów, które chce sprzeda-
wać, a te, które to robią, często zamieniają głębię funkcji pro-
duktów na szeroką ofertę.

W przypadku BendixKing, strategicznie zdecydowano się zasto-
sować praktykę innych producentów awioniki, których wyroby 
zapewniają, jak to ujął Cohen, „to, co najlepsze”. 
Jeśli chodzi o wyroby klasy GPS / NAV / COM, BendixKing 
współpracuje z Avidyne i wykorzystuje popularną serię urządzeń 
nawigacyjnych IFD tej firmy i zmienia  ich nazwę na serię 
BendixKing AeroNav.

„Dan Schwinn i jego zespół w Avidyne byli przez długi czas 
świetnym partnerem, toteż podpisaliśmy z nimi umowę” – 
wyjaśnił Roger Dykmann, wiceprezes ds. sprzedaży w Ben-
dixKing na Amerykę. „Urządzenia Avidyne IFD są idealnym 
uzupełnieniem naszych urządzeń AeroVue Touch. Na przykład 
wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości w Avidyne IFD idealnie 
nadają się jako wyświetlacze dla naszych bloków radarów 
pogodowych montowanych w tablicach przyrządów, które nie 
mają miejsca na dedykowane wyświetlacze. 
Sprzedaż i wsparcie urządzeń Avidyne IFD to doskonały naturalny 
postęp dla BendixKing. Razem pójdziemy o wiele dalej na rynku 
niż każdy oddzielnie ”.

Kolejną nową ofertą marki BendixKing jest cyfrowe urządzenie 
monitorowania parametrów silnika AeroPoint 200, produkowane 
przez JPI Instruments.
„Bycie pełnowartościowym dostawcą jest dziś bardzo ważne 
zarówno dla BendixKing, jak i dla naszych dealerów” – powiedział 
Dykmann. „Niezależnie od tego, czy chodzi o wewnętrzny czy 

że potrzebujemy partnera z udokumentowanym doświadcze-
niem” – powiedział Cohen. „Dlatego skontaktowaliśmy się 
z Andrew Barkerem i jego zespołem w TruTrak w sprawie 
sprzedaży ich autopilotów pod naszą marką xCruze”.

„Zaczęliśmy rozmawiać o interfejsach między produktami 
BendixKing a naszymi autopilotami, a gdy doszliśmy do tego, 
zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo zgodne były ich cele i moja 
wizja, gdzie powinny się być autopiloty TruTrak” - wyjaśnił Barker. 
„Szukałem sposobu, aby uzyskać więcej zasobów –- mieliśmy 
ogromne zaległości w zamówieniach, a nie mieliśmy zasobów 
produkcyjnych do ich wypełnienia. 

Oprócz kontynuacji naszej pracy z naszymi wyrobami do 
samolotów kategorii eksperymentalnej, jesteśmy zobowiązani do 
kontynuowania i poszerzania aktualnego wykazu zatwier-
dzonych samolotów (AML-STC) dla autopilotów TruTrak na 
rynkach certyfikowanych statków powietrznych. Autopilot, 
oznaczony jako AeroCruze 100, jest teraz dostępny dla najpo-
pularniejszych typów samolotów Cessna i Piper. Bardzo szybko 
będziemy także mieli pierwsze zatwierdzenie dla samolotu 
Mooney.”

Barker zauważył również, że jako członek zespołu kierowniczego 
BendixKing jest znacznie lepiej przygotowany do osiągnięcia 
wszystkich swoich celów, w tym zdolności do dostarczenia 
pilotom przystępnych cenowo autopilotów i uczynienia latania 
łatwiejszym i bezpieczniejszym.
„To daje nam teraz szeroki wachlarz autopilotów dla różnych 
samolotów od eksperymentalnych po odrzutowce biznesowe, 
wszystkie one mogą być wyposażone w wyroby Honeywell” - 
powiedział Cohen. 

„Zespół Andrewa ma duże doświadczenie w dostarczaniu 
klientom świetnego wyrobu, a jednocześnie utrzymaniu jego 
przystępnej ceny dla każdego. To jedna rzecz, która przyniesie 
wielką korzyść całej naszej grupie ”.
Oczywiście nic z tego nie byłoby możliwe, gdyby BendixKing nie 
budował swojej awioniki przy użyciu projektu o otwartej 
architekturze, co znacznie ułatwia bezproblemową współpracę 
wszystkich różnych urządzeń awionicznych.

Jedna z trzech dostępnych 
form autopilota 

AeroCruze/xCruze 100. 

zewnętrzny rozwój wyrobów, nie-
ustannie rozwijamy najlepsze wy-
roby i relacje, jakie możemy.”

Kolejnym elementem układanki 
modernizacji tablicy przyrządów 
była potrzeba niedrogiego rozwią-
zania w postaci autopilota, które 
spełniłoby potrzeby zarówno 
właścicieli samolotów kategorii 
eksperymentalnej, jak i tych certy-
fikowanych. 

Rozwiązaniem  było  przejęcie 
TruTrak Flight Systems przez Ben-
dixKing, co zostało ogłoszone na 
AirVenture Oshkosh w lipcu 2019 
roku. „Gdy tylko zdecydowaliśmy 
się wejść na rynek samolotów 
eksperymentalnych, wiedzieliśmy, 

Eksperymentalne partnerstwo, 
które zmieniło się w stałe
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6000 samolotów Cessna i nieograniczone możliwości

Chociaż decyzja BendixKing o włączeniu wyrobów innych produ-
centów w oczywisty sposób umożliwi firmie wprowadzanie 
nowych systemów na rynek szybciej i po niższych kosztach, 
Cohen powiedział, że jest jeszcze jedna korzyść: zapewni ona 
właścicielom większą elastyczność, jeśli chodzi o planowanie 
modernizacji tablicy przyrządów.

„Współpraca pozwala właścicielowi samolotu wybrać, co chce 
zrobić w swoim samolocie” - powiedział. Dzięki temu będziemy 
mogli zaoferować te doskonałe wyroby i możliwości większej 
liczbie klientów, niż pozwalają na to inne rozwiązania”.
Głównym zobowiązaniem firmy jest niedawno ogłoszony pro-
gram, który ma zapewnić właścicielom 6000. jednosilnikowych 
samolotów Cessna wyprodukowanych w Independence w stanie 
Kansas w latach 1996-2004 elastyczną ścieżkę modernizacji.

„We wszystkich tych samolotach mieliśmy wyposażenie standar-
dowe” - powiedział Dykmann. „Pakiety NAV 1 i NAV 2 składają się 
z urządzeń KLN 89 i KLN 94 – cała awionika środkowej części 
tablicy wraz z niektórymi przyrządami „sześciopaku” jest 
wyprodukowana przez BendixKing. Dzięki niedawnemu wprowa-
dzeniu AeroVue Touch, transpondera ADS-B KT 74, urządzeń 
AeroCruze 100 i AeroCruze 230 oraz AeroNav, można zastąpić 
pojedyncze starsze urządzenia lub całe wyposażenie kabiny 
wyrobami BendixKing nowej generacji. Tak zaczął się nasz cały 
pomysł: zapewnienie właścicielom łatwej i niedrogiej ścieżki 
modernizacji starej awioniki bez żadnych problemów z interfejsa-
mi. To nie jest decyzja typu „wszystko albo nic”.

Dykmann dodał, że chociaż początkowy program jest skierowany 
do tych 6000. samolotów Cessna, ścieżka modernizacji jest 
równie opłacalna dla pozornie niezliczonej liczby jedno- i dwu-
silnikowych samolotów Cessna, które  powstały w Wichita i które 
były wyposażone w radia King wczesnej generacji i radary Bendix.
Oczywiście było znacznie więcej samolotów – nie tylko Cessny 
z awioniką Bendix i King. Ale są one także uwzględnione w pla-
nach modernizacji awioniki BendixKing. „Zaczynamy od Cessn, 
ale w pełni uwzględniamy wszystkie inne marki i typy latające 
z naszą awioniką” – powiedział Dykmann. „Beechcraft, Piper, 
Mooney – mamy już zatwierdzenia na nasze AeroVue Touch PFD / 
MFD w ponad 400 typach samolotów i tyle lub nawet więcej dla 
urządzeń AeroNav.”
Dykmann wyjaśnił również, że BendixKing jest zaangażowany 
w zapewnienie podobnej ścieżki modernizacji dla właścicieli / 
operatorów śmigłowców. Pierwszym tego rodzaju jest niedawno 
ogłoszona współpraca z Airwork New Zealand. Obie firmy pra-
cują nad uzyskaniem Uzupełniającego świadectwa Typu (STC) 
FAA dla kabiny lekkich i średnich śmigłowców zmodernizowanej 
za pomocą zintegrowanego rozwiązania BendixKing AeroVue 
Touch. Według BendixKing, pierwsze zapowiedziane przedsię-
wzięcie STC obejmuje również pakiet dla śmigłowca Airbus AS350 
i opiera się na technologii systemów awioniki Primus Apex 
i Primus Epic firmy Honeywell.

Rozwiązania modernizacyjne, które są korzystne dla 
właścicieli samolotów i firm obsługowych

„W tej chwili naszą główną konkurencją są nasze własne możli-
wości naprawy awioniki” - powiedział Cohen. „Jednak naprawa 
niektórych z tych starszych urządzeń jest bardzo trudna i koszto-
wna dla właścicieli. Koszt naprawy komputera w autopilocie KFC 

150 zbliża się do kosztu modernizacji do nowego urządzenia 
AeroCruze 230.  A nowy autopilot objęty jest pełną gwarancją ”.
Cohen wyjaśnił, że podczas  gdy nowa generacja awioniki 
BendixKing ma na celu dostarczanie wiodących na rynku 
możliwości po naprawdę przystępnych cenach, długa historia 
firmy stanowi solidne przypomnienie nieocenionej roli, jaką 
odgrywa i będzie odgrywać globalna sieć dealerów w jej 
ostatecznym, długoterminowym sukcesie.

„W ciągu ostatnich kilku lat zorganizowaliśmy naszą sieć 
dealerów, koncentrując się na pomaganiu im w zwiększaniu 
produktywności i rentowności” – powiedział Cohen. „Jak dotąd 
bardzo dobrze nam się to udawało, co umożliwiło nam lepszą 
obsługę naszych dealerów. Niedawno rozpoczęliśmy również 
proces modernizacji naszego programu szkoleniowego opartego 
na seminariach internetowych i forach szkoleniowych online, 
a także innych punktach sprzedaży w celu zaspokojenia potrzeb 
naszych dealerów w zakresie szkoleń produktowych. Naszym 
celem jest dbanie o naszych dealerów i klientów z punktu 
widzenia szkolenia produktowego. Im więcej wiedzą o wyrobach 
BendixKing, tym lepiej ”.

Umarł król, niech żyje król

Z portfolio wyrobów i planowania jasno wynika, że B  endixKing 
stworzył ścieżkę do odzyskania pozycji wśród najlepszych 
dostawców awioniki na rynku wtórnym. Jakie są zatem plany 
firmy dotyczące powrotu do branży awioniki standardowego 
wyposażenia OEM?

„Jesteśmy absolutnie nastawieni na ponowne wejście na ten 
rynek” – powiedział Cohen. „Mamy teraz szeroki wybór wyro-
bów i zaawansowanych technologii, na które czekają producenci 
samolotów.

Wygraliśmy już wiele platform OEM produkowanych przez 
producentów samolotów na całym świecie. „Na AirVenture 
Oshkosh ogłosiliśmy program dostarczenia zintegrowanego 
pokładu xVue Touch dla samolotu szkolnego nowej generacji 
Alpha King firmy Pipistrel. Bazując na naszej aktualnej ofercie 
awioniki, xVue Touch jest wszechstronnym i intuicyjnym rozwią-
zaniem kabiny załogim zaprojektowanym specjalnie do 
samolotów szkolnych. Jeśli chodzi o powrót do kabin nowych 
samolotów lotnictwa lekkiego produkowanych w Stanach 
Zjednoczonych, to według Cohena firma o nim intensywnie myśli.

BendixKing włożył wiele wysiłku w swoje najnowsze oferty, 
spełniając wszystkie podstawowe potrzeby producentów OEM. 
Firma oferuje najnowsze technologie i możliwości, które są lżej-
sze i łatwiejsze w montażu.
„Mniejsze masy i łatwiejszy montaż to najważniejsze elementy 
tego, czego producenci samolotów oczekują obecnie w nowej 
awionice” - powiedział Cohen. „Nie byliśmy gotowi na żadne 
większe programy OEM, dopóki nie mieliśmy tego gotowego – 
jesteśmy teraz zdecydowanie gotowi.

Jesteśmy  naprawdę dumni z wyrobów,  które wymyśliliśmy 
i z firm, z którymi wybraliśmy partnerstwo. Jesteśmy szczególnie 
podekscytowani przejęciem TruTrak. To zdecydowanie pokazuje, 
że mamy kompleksowy plan na przyszłość. Dopiero zaczynamy 
i chcemy, aby nasi klienci, dealerzy i producenci samolotów 
wiedzieli, że nadal będziemy robić dla nich najlepsze rzeczy. 
Słyszeliśmy ich opinie przez wiele lat, a teraz działamy zgodnie 
z nimi ”.
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Słownik mówi nam, że możliwość to zdolność do robienia czegoś dobrze, 
w umiejętny i kompetentny sposób. Może to być „zdolność do wykorzystania 
lub rozwoju” lecz także może być to „zdolność lub cecha jeszcze nie rozwinięta 
lub wykorzystana”. 

Z drugiej strony, towar jest dobrem ekonomicznym, „jakąkolwiek użyteczną 
rzeczą”, wyrobem handlowym. Chociaż ma użyteczną wartość i jest czymś, co 
ludzie kupują i sprzedają, jego szeroka dostępność prowadzi zwykle do 
mniejszych marż, powodując jego eksploatację marketingową.

W erze awioniki cyfrowej, powyższe definicje zdają się ograniczać marke-
tingową żywotność niezbędnych funkcji, które zbyt szybko stały się spodzie-
wanymi, standardowymi cechami. Pamiętacie, kiedy mapy cyfrowe były czymś 
wyjątkowym?

Przed cyfrowymi mapami, gdy dane urządzenie wykonywało tylko jedną 
funkcję, sprzedaż i rabaty były zachętami do sprzedaży, stosowanymi przez 
producentów awioniki do marketingu swoich analogowych urządzeń. 
Obecnie, w epoce urządzeń realizujących wiele funkcji, zachęty sprzedażowe 
wydają się być napędzane przez oprogramowanie.

Siły rynkowe napędzają tę zachętę, ale cel jest ten sam: zwiększenie sprzedaży. 
„Mówiąc wprost, producenci tego nie lubią” powiedział z ironią Bill Stone, 
starszy kierownik ds. rozwoju firmy Garmin.

Jednocześnie klienci ich oczekują, jak powiedział Stone tuż przed Świętem 
Dziękczynienia, zauważając że rozpoczęły się już czarnopiątkowe wyprzedaże. 

Czas zmienia 

konieczne możliwości 

w towary

	Autor	–	:	Scott	M.	Spangler

Niniejszy	artykuł	jest	tłumaczeniem	i	przedrukiem	oryginalnego	artykułu
„DIGITAL	INCENTIVES”	z	Avionics	News,	luty	2020

CYFROWE 
ZACHĘTY

 

System Avidyne Atlas mający większą ramkę 
i klawiaturę mieści w sobie wiele pożądanych,  
opcjonalnych możliwości systemu IFD jako opcje 
standardowe. 
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Klienci nie wypiszą czeku dopóki nie dostaną tej oferty. „Z punktu 
widzenia marketerów, nawet gdy tego nienawidzą, daje ona 
więcej strzał w kołczanie”.

Pomimo oczekiwań klientów, „oferty specjalne” nie są uni-
wersalne. W najlepszy możliwy sposób, producenci wyposażenia 
muszą wytłumaczyć nabywcom, że nie ma specjalnych ofert dla 
popularnych wyrobów, ponieważ sprzedaż tych wyrobów nie 
potrzebuje zachęt.

„Klienci mają różne punkty widzenia spraw i różne oczekiwania”,  
powiedział John Uczekaj, prezes firmy Aspen Avionics. „Klient, co 
zrozumiałe, chce niższych kosztów przez cały czas, ale także 
spodziewa się, że jego kariera lotnicza będzie bardziej dostrojona 
do cyfrowego środowiska jego życia osobistego, i to wydaje się 

Ostatecznie Uczekaj wierzy w to, że oczekiwania „bezpłatnej” 
aktualizacji w osobistym i lotniczym życiu pilota zostaną 
pogodzone. Oczywiście, „logistyka w tych kwestiach musi jeszcze 
być dopracowana, ale idea jest tym, dokąd zmierzamy.

Wyzwaniem dla nas jest to, za co pobierać opłaty, a za co nie. Co 
jest częścią aktualizacji aplikacji, a co jest rzeczywiście nową 
funkcjonalnością?”

Niektórzy producenci OEM zapewniają więcej funkcjonalności i le-
psze wyświetlacze poprzez nowy sprzęt. Nazwijmy to starym 
paradygmatem iPhone'a: sprzęt ma zaledwie taką moc aby 
uruchomić system operacyjny i odpowiednie aplikacje.
Prawdopodobnie jest to kontynuacja myślenia analogowego, 
gdzie nowy sprzęt był jedyną metodą zapewnienia nowych 
możliwości. rozsądne.”

Są subtelne różnice w tym jak cyfry-
zuje się branża awioniczna. Cyfry-
zacja ta  rozpoczęła się  wraz ze 
„szklanymi kabinami”, których 
pierwszymi odbiorcami były działy 
i linie lotnicze, które dbały o koszty 
użytkowania floty oraz standary-
zację. Nabywcy z branży „general 
aviation” mają inne oczekiwania.

„W codziennym cyfrowym życiu, lu-
dzie dostają aktualizację swoich 
telefonów, tabletów i systemów 
domowych.” – powiedział Uczekaj. 
„Te oczekiwania zaczynają prze-
nikać do naszego świata. Produ-
cenci OEM muszą zacząć pracować, 
aby spełnić te oczekiwania”.

Koszty są tym, co oddziela lotnictwo 
od codziennego życia w dziedzinie 
cyfrowej. Kolejne funkcjonalności 
większości aplikacji w telefonie i 
tablecie pilota pojawiają się poprzez 
bezpłatne aktualizacje. Biorąc pod 
uwagę konsekwencje niespełnio-
nych obietnic niezawodnej funkcjo-
nalności, lotnictwo nie ma takiej 
swobody ruchu. „Koszty certyfikacji 
z pewnością wpływają na cenę 
tego, co robimy, dlatego musimy je 
uwzględnić.”, powiedział Uczekaj.

„Oprogramowanie nie jest dobrze 
zrozumiane.”, powiedział Stone. 
Wydaje się, że w cyfrowych jedyn-
kach i zerach nie ma pieniędzy, 
„z wyjątkiem milionów wydanych 

Zobrazowanie „synthetic vision” jest wbudowane we 
wszystkie systemy Aspen Evolution, a w ramach zachęty, 
karta SD odblokowuje ją na 10 godzin.

Według Dana Schwinna, prezesa 
firmy Avidyne, gdy weźmiemy pod 
uwagę tempo rozwoju technologii, 
wydajniejszą i bardziej ekonomiczną 
strategią jest sprzęt o mocy oblicze-
niowej większej niż początkowe 
potrzeby.

„Zaprojektowaliśmy pierwszą gene-
rację naszych wyrobów 25 lat te-
mu”, powiedział Schwinn. „Po 10 
latach ich możliwości wyczerpały się 
w kwestii nowych cech, podczas 
gdy obecna generacja naszych wy-
robów ma wciąż dużo zapasu i prze-
strzeń do wzrostu. To pozwala nam 
zapewniać duże aktualizacje. Może 
będziemy żądać za nie opłaty, może 
wykorzystamy je jako zachętę.”

Przykładem  jest  zobrazowanie 
„synthetic vision”, powiedział Tom 
Harper, dyrektor marketingu firmy 
Avidyne. Zaprojektowane jako 
opcja, było także okazją do nagro-
dzenia obecnych klientów poprzez 
udostępnienie im bezpłatnej apli-
kacji. „To zmieniło zadowolonych 
klientów w wielkich fanów, ponie-
waż dostali oni coś, czego nigdy nie 
obiecywano jako darmowe.”

Tak jak nowoczesny samochód, 
wyświetlacz IFD jest naładowany 
procesorami, powiedział Schwinn. 
„Kiedy wymyślimy coś nowego, z ty-
mi wszystkimi procesorami, gdzie 
jest właściwe miejsce dla umie-

na rozwój i certyfikację, a to może znacznie przewyższyć koszty 
produkcji sprzętu.” 
Amortyzacja kosztów opracowania oprogramowania dla 
nieznanej liczby wyrobów jest trudna. „Im więcej sprzedajesz, 
tym niższy jest koszt wyrobu, ale nie wiesz, ile zamierzasz 
sprzedać.”, powiedział Stone. „Zazwyczaj istnieje ryzyko dużych 
kosztów rozwoju i zachodzi potrzeba przesunięcia pozycji na 
liczydle”.

szczenia nowych możliwości? Może musimy usprawnić jeszcze 
coś”, ale taka praca nad oprogramowaniem nie jest wyzwaniem.
System Avidyne Atlas, zaprezentowany na konwencji NBAA w pa-
ździerniku 2019 r. jest takim przykładem. Zbudowany na sukcesie, 
jakim była integracja systemu IFD ze starszą awioniką Pro Line 21 
i Primus 1000 w samolotach biznesowych, Atlas mieści wiele 
drogich opcjonalnych możliwości systemu IFD jako opcje stan-
dardowe. Ma większą ramkę i klawiaturę, ale „byliśmy 
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wszyscy się tego spodziewają.”, powiedział Uczekaj. Wymogi 
certyfikacji oprogramowania pomagają producentom OEM 
szybciej wprowadzić nowe możliwości. 
Według Uczekaja, pakiet awioniki był używany przez 7 do 10 lat. 
„Obecnie wydaje się, że jest to pięć do siedmiu lat, ponieważ 
technologia zmienia się tak szybko i ludzie oczekują unowo-
cześnień.”

Możliwość połączenia to następny poziom. Firma Aspen  w 2011 r. 
była pionierem w połączeniach z iPadem, a obecnie rzadkością 
jest współczesny system, który nie jest do tego zdolny. 

„Ale to jest całkiem podstawowe”, powiedział Uczekaj. Zwię-
kszone pasmo będzie kolejną rewolucją, przynosząc informacje 
pogodowe w czasie rzeczywistym i inne możliwości. Naturalnie, 
„cyberbezpieczeństwo odgrywa swoją rolę, ale nasza branża 
musi zwrócić się ku oczekiwaniom klientów albo będziemy ich 
tracić.”
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w stanie zrobić to bez nowego wnętrza, ponieważ mamy spore 
zapasy wydajności w naszej platformie obecnej generacji.”
–  zauważył Schwinn. 

Nie można zaprzeczyć, że rozwój możliwości oprogramowania 
będzie w pewnym momencie wymagać zmiany sprzętu.

„Próbujemy tworzyć infrastrukturę dla klientów, aby otrzymywali 
oni lepsze wyroby bez  dodatkowych kosztów”, powiedział 
Schwinn. Odnosząc się do aktualizacji wyświetlacza Evolution, 
Uczekaj powiedział: „Pobieramy opłatę za aktualizację, ale jest to 
ułamek ceny nowego urządzenia, a także udzielamy dwuletniej 
gwarancji.” „Nabywca nie ponosi kosztów instalacji, ale ja muszę 
jakoś odzyskać koszty certyfikacji”.

Wydajna, ekonomiczna logistyka modernizacji awioniki przynosi 
korzyści klientom, ale zmienia reguły gry dla producentów OEM 
i ich dealerów. „Obecnie dealerzy nie zarabiają pieniędzy za 
instalacje nowego sprzętu i sądzę,  że jesteśmy  w okresie 
przejściowym.”, powiedział Uczekaj. Nazwijmy go harmonizacją 
środowiska technicznego, która ma wpływ na populację pilotów. 

towanej w swoich kabinach.”

Wymaganie prawne są tym, co oddziela życie osobiste i lotnicze 
klientów. „Dwa światy zaczynają zderzać się ze sobą.”, po-
wiedział Uczekaj. „Jest to mocno powiedziane, ale jest to kolizja 
pomiędzy oczekiwaniami w kabinie a alternatywami, które piloci 
mają dzisiaj w postaci swojej zamontowanej awioniki.

Administracja FAA patrzy na to wszystko i zastanawia się jak może 
zwiększyć bezpieczeństwo w kabinie bez utraty odpowie-
dzialności w kwestii nadzoru i bezpieczeństwa. Świat przepisów 
zmienia się, chociaż wolniej, jednak zmiany te można zobaczyć 
w napisanych na nowo wymaganiach Part 23, wyposażeniu klasy 
NORSEE oraz Uzupełniających Certyfikatów Typu dla wyposa-
żenie nie spełniającego wymagań TSO.

Dla producentów OEM oczywiste jest, że w erze cyfrowej, klienci 
awioniki mogą wybierać spośród wielu wyświetlaczy parame-
trów lotu, urządzeń nawigacyjnych, przyrządów silnikowych 
i zintegrowanych systemów. „Wszystkie te glass cockpity są 
bardzo elastyczne.”, powiedział Uczekaj. „Dlatego też nasz 

Uwzględniając wszechobecną naturę 
technologii, „jeśli nie zajmiemy się 
tym, pozostaniemy w tyle”.

„Badanie rynku napędza decyzje 
motywacyjne”, powiedział Schwinn. 
Są one oparte na wymaganiach kli-
entów, konkurencji na rynku oraz 
popularności wśród nabywców. Przy-
kładem jest ostatnia zachęta firmy 
Avidyne dotycząca systemu ADS-B.

Patrząc na zestaw transponderów 
„od końca do poziomu TCAS-II, nie-
które ze standardowymi interfejsami, 
inne z niestandardowymi, zdołaliśmy 
doprowadzić do współpracy z nimi 
wszystkimi”, powiedział Schwinn. 
„Byliśmy w stanie zrobić to i nie było 
to dla nas zbyt wymagające przedsię-
wzięcie.”

Mając na względzie tę kompaty-
bilność, gdy nie ma oddzielnego trans-

marketing musi się zmienić, więc 
eksperymentujemy, jak w miarę po-
stępów robić marketing wśród kli-
entów awioniki.”

Jednym z eksperymentów jest zachę-
ta firmy Aspen – 10 godzin lotu z 
bezpłatnym zobrazowaniem „synth-
etic vision”. Tak jak wszystkie możli-
wości systemu, opcja ta jest wbu-
dowana w oprogramowanie syste-
mowe i pilot odblokowuje ją na 
określony czas za pomocą karty SD. 
Piloci, którym podobał się 10-go-
dzinny darmowy lot z tą funkcją, 
mogą kupić kartę SD, która odblo-
kowuje ją na zawsze. „To było cał-
kiem udane.”,  powiedział Uczekaj.
Podobnie jak mapy ruchome, „synth-
etic vision” jest standardem w awio-
nice „glass cockpit” u większości 
producentów OEM. „Stała się niemal 
towarem, jeszcze nie jest nim, ale 

pondera ADS-B, bezpłatna zachęta ADS-B firmy Avidyne 
motywuje pilotów do myśli o kupnie systemu IFD, który zapewnia 
podawanie sygnału pozycji dla transpondera 1090 ES.

W cyfrowym środowisku, w którym ludzie mogą znaleźć apli-
kację, która spełnia ich wymagania lub odkryć jakąś, o której nie 
wiedzieli, że ją mają, nie ma ostatecznego poradnika marke-
tingowego. „Aby wybrać zachętę”, powiedział Uczekaj, pro-
ducenci OEM muszą „eksperymentować, ponieważ oczekiwania 
klientów zmieniają się.”

To, jak chcą wykorzystywać tablety, jest tego najlepszym przy-
kładem, Po wprowadzeniu na rynek, każdy chciał używać iPada 
w kabinie. „Potem zaczęto sobie radzić z ograniczeniami, nieza-
wodnością, kwestiami wydzielania ciepła i czytelnością i z tym, że 
jest to oddzielne urządzenie, na które spoglądanie podczas lotu, 
zwłaszcza w warunkach IMC nie jest łatwe.”, powiedział Uczekaj. 
„Ludzie widzą te wszystkie ograniczenia, ale widzą także moc 
tego urządzenia. Obecnie chcą oni tej mocy w awionice zamon-

W ERZE AWIONIKI 
CYFROWEJ, POWYŻSZE 
DEFINICJE ZDAJĄ SIĘ 
OGRANICZAĆ 
MARKETINGOWĄ 
ŻYWOTNOŚĆ 
NIEZBĘDNYCH 
FUNKCJI, KTÓRE ZBYT 
SZYBKO STAŁY SIĘ 
SPODZIEWANYMI, 
STANDARDOWYMI 
CECHAMI.

marketing musi się zmienić, więc 
eksperymentujemy, jak w miarę po-
stępów robić marketing wśród kli-
entów awioniki.”

Jednym z eksperymentów jest zachę-
ta firmy Aspen – 10 godzin lotu z 
bezpłatnym zobrazowaniem „synth-
etic vision”. Tak jak wszystkie możli-
wości systemu, opcja ta jest wbu-
dowana w oprogramowanie syste-
mowe i pilot odblokowuje ją na 
określony czas za pomocą karty SD. 
Piloci, którym podobał się 10-go-
dzinny darmowy lot z tą funkcją, 
mogą kupić kartę SD, która odblo-
kowuje ją na zawsze. „To było cał-
kiem udane.”,  powiedział Uczekaj.
Podobnie jak mapy ruchome, „synth-
etic vision” jest standardem w awio-
nice „glass cockpit” u większości 
producentów OEM. „Stała się niemal 
towarem, jeszcze nie jest nim, ale 
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Nowości dla GA – awionika

– przenośny lotniczy
odbiornik GPS 

i jego szerokie możliwości

Wiosną firma Garmin wypuściła na rynek przenośny  system nawigacyjny klasy premium, 
zaprojektowany specjalnie dla pilota i kabiny załogi.

Urządzenie o nazwie  Aera 760 ma 7-calowy jasny, czytelny 
w słońcu ekran dotykowy wraz z wszechstronną opcją wy-
świetlania kart nawigacyjnych w kompaktowym, dedyko-
wanym i przenośnym GPS. Dodatkowe funkcje systemu  
obejmują opcję załadowania procedur podejścia do lądowania 
według wskazań przyrządów, przyloty i odloty, nakładkę karty 
podejścia na mapie, funkcjonalność Garmin Connext, łączność 

bezprzewodową, a także możliwość integracji z wybranymi 
urządzeniami awionicznymi firmy Garmin.
Wyposażony w nowoczesną, ale wytrzymałą konstrukcję, 
Aera 760 to uniwersalne przenośne urządzenie lotnicze z wbu-
dowanym odbiornikiem GPS / GLONASS, zoptymalizowane 
pod kątem kabiny załogi. Jego jasny, 7-calowy wyświetlacz 
może działać do czterech godzin na jednym ładowaniu akumu-

Aera 760 
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latora. Na ramce znajduje się standardowe złącze USB-C 
służące do ładowania danych i zasilania, a także gniazdo kart 
microSD, umożliwiających pilotom ładowanie topografii i map, 
a także służących do łatwego przenoszenia punktów zwro-
tnych trasy lotu. Aera 760 ma intuicyjny interfejs użytkownika, 
przypominający te zastosowane w wielu, innych popularnych 
wyrobach Garmina,  takich jak seria GTN Xi, G3X Touch i Garmin 
Pilot, co umożliwia pilotom łatwe przechodzenie między 
wieloma urządzeniami tej samej firmy  w kabinie. Nowy system  
jest zdolny do pracy w trudnych warunkach i został również 
przetestowany pod kątem spełnienia rygorystycznych norm,  
dotyczących temperatury i wibracji.

Nowością w Aera 760 jest możliwość załadowania przez pi-
lotów odlotów, przylotów i procedur podejścia do lądowania 
według wskazań przyrządów (IAP) w ramach planu lotu, który 
można bezprzewodowo przesłać do  urządzenia nawiga-
cyjnego w kabinie. Po załadowaniu procedury do Aera 760, 
piloci mają możliwość przeglądania mapy lub nakładania jej na 
mapę ruchomą. Mapy tras IFR, sekcjaVFR i karty Garmin 
FliteCharts są również opatrzone odniesieniami geogra-
ficznymi, zapewniając optymalną świadomość sytuacyjną. 
Mapy elektroniczne Jeppesen są kompatybilne z Aera 760 
i zapewniają klientom na całym świecie dostęp do informacji 
o mapach podejść wg przyrządów. Oprócz procedur, do planu 
lotu można wprowadzić drogi lotnicze victor, holdingi zde-
finiowane przez użytkownika oraz holdingi w stosunku do 
istniejącej pozycji nawigacyjnej. 

Wbudowane moduły łączności Wi-Fi i Bluetooth pozwalają 
Aera 760 na korzystanie z bezprzewodowej łączności Garmin 
Connext wewnątrz i na zewnątrz kabiny załogi. Po podłą-
czeniu do sieci Wi-Fi piloci mogą łatwo pobierać lotnicze bazy 
danych i aktualizacje oprogramowania bez konieczności 
fizycznego podłączania się do komputera. 
Przed wylotem piloci mogą również przeglądać na Aera 760 
informacje o pogodzie na całym świecie, gdy jest ono 
podłączone do Wi-Fi. W kabinie można łączyć się bezprze-
wodowo, aby wybrać urządzenia takie jak GTX 345 lub GDL 50, 
w celu skorzystania z informacji systemu ADS-B, informacje 
FIS-B, informacje pogodowe SiriusXM2. Wyłączne funkcjo-
nalności, takie jak TerminalTraffic i TargetTrend można ró-
wnież przeglądać na ruchomej mapie i dedykowanych stro-
nach ruchu lotniczego.

Piloci mogą na stałe 
podłączyć zasilanie, 
audio i interfejs RS-
232 - Aera 760. Po po-
dłączeniu do urzą-
dzenia nawigacyjne-
go, takiego jak GTN 
650Xi / 750Xi, GTN 
6 5 0 / 7 5 0  l u b  G N S 
430W / 530W, Aera 
760 może  wysyłać 
i odbierać dane planu 
lotu, które są wpro-
wadzane do urzą-
dzenia nawigacyjne-
go przez port szere-
gowy, więc wszystkie 
urządzenia pozostają 
zsynchronizowane 
podczas lotu. System 

Aera 760 jest także zdolny do bezprzewodowego łączenia się 
z tymi urządzeniami nawigacyjnymi po sparowaniu z Flight 
Stream 210/510. Po podłączeniu do urządzenia NAV / COM, 
takiego jak GTR 225, GNC 255 lub GTR 200, częstotliwości 
i identyfikatory lotnisk mogą być również przesłane z Aera 760 
do odpowiedniego urządzenia NAV / COM. W przypadku samo-
lotów latających w warunkach VFR piloci mogą opcjonalnie 
podłączyć Aera 760, aby wybrać tryby autopilota LNAV i VNAV.

Technologia 3D Vision wyświetla wirtualny trójwymiarowy 
widok perspektywiczny otaczającego terenu, przeszkód i lo-
tnisk, a także wskaźnik sytuacji poziomej (HSI), który może 
wyświetlać poprzeczne i pionowe belki odchylenia. Kiedy 
urządzenie Aera 760 jest zamontowane na tablicy przyrządów 
lub sparowane z kompatybilnym źródłem informacji o poło-
żeniu przestrzennym, takim jak GDL 50 lub GTX 345, piloci 
mogą oglądać zobrazowanie syntetyczne (SVX), które umo-
żliwia wyświetlanie zapasowych informacji o położeniu prze-
strzennym na urządzeniu przenośnym.

Aera 760 zawiera również informacje o cenie paliwa, komputer 
lotu E6B i kalkulatory masy i wyważenia. E6B może być uży-
wany przed lotem, aby pomóc w obliczeniu zużycia paliwa, 
szacowanego czasu przybycia (ETA) i innych parametrów. 

Podczas lotu, Aera 760 wykorzystuje informacje 
o prędkości względem ziemi, aby przeliczyć zużycie 
paliwa i ETA.
Operatorzy śmigłowców mają również dostęp do 
funkcji dostosowanych do ich unikalnych operacji, 
takie jak unikanie zderzenia z liniami energety-
cznymi WireAware.

WireAware nakłada na siebie lokalizacje linii ener-
getycznych i informacje o wysokości względnej na 
ruchomej mapie i zapewnia zarówno dźwiękowe, 
jak wizualne ostrzeżenia podczas operowania w po-
bliżu linii energetycznych. Dzięki opcjonalnym da-
nym z mapy, piloci mogą również wlatywać na 
skrzyżowania ulic lub korzystać z nielotniczych 
punktów zwrotnych. Wysokość GPS może być  
wyświetlana jako bezwzględna (nad poziomem 
morza) i względna (nad poziomem terenu), dzięki 
czemu łatwiej zidentyfikować tor lotu statku po-
wietrznego.
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Elektroniczny przyrząd pokładowy  
GI 275 zgodny z autopilotem GFC 500

Miło nam poinformować, że elektroniczny przyrząd pokładowy GI 275 można teraz 
połączyć z autopilotem GFC 500, co zapewnia  doskonałą wydajność podczas lotu i do-
datkową redundancję, gdy w samolocie zainstalowanych jest wiele przyrządów GI 275. 

Podczas wymiany starego sztucznego horyzontu 
piloci otrzymują niezawodny elektroniczny przy-
rząd pokładowy z dodatkowymi możliwościami 
wykraczającymi poza tradycyjne wyświetlanie 
informacji o położeniu przestrzennym. 
Co więcej, w przeciwieństwie do starszych sztu-
cznych horyzontów sparowanych z autopilotami 
Century II / III, GI 275 jest w stanie odłączyć auto-
pilota w mało prawdopodobnym przypadku za-
burzenia położenia przestrzennego lub w przy-
padku błędnego porównania danych dotyczących 
tego położenia pomiędzy dwoma GI 275. 
W zależności od wariantu autopilota Century, 
mogą być wymagane podwójne urządzenia GI 275 
ADAHRS + AP. 

Dodatkowe ulepszenia wyświetlania 
GI 275

Elektroniczny przyrząd pokładowy GI 275 może 
wyświetlać temperaturę zewnętrzną powietrza 
(OAT) i prędkość rzeczywistą względem powie-
trza (TAS) za pomocą sondy temperatury. Można 
również wyświetlić prędkość i kierunek wiatru. 
Dodatkowo ulepszenia pól danych MFD umożli-
wiają pilotom łatwą edycję i zmianę pól danych na 
stronie MFD.

Najnowsza aktualizacja GI 275 – oprogramowanie 
wersji 2.75 –  jest dostępne od sierpnia tego roku i 
jest dopuszczona do montażu w ponad 1000.  
jednosilnikowych i wielosilnikowych typach 
samolotów.

Oprócz kompatybilności z GFC 500, GI 275 może służyć jako zamiennik 
sztucznego horyzontu i / lub wskaźnika sytuacji poziomej (HSI) dla 
starszych autopilotów Century II / III. Dodatkowe funkcje najnowszej 
aktualizacji GI 275 obejmują wyświetlanie temperatury zewnętrznej 
powietrza (OAT) prędkości względem ziemi, prędkości rzeczywistej 
względem powietrza (TAS) i prędkości wiatru na sztucznym horyzoncie, a 
także ulepszenia w zakresie pola danych na stronie (w trybie) wyświe-
tlacza wielofunkcyjnego (MFD).

Zgodność z autopilotem GFC 500

Pojedynczy przyrząd GI 275 systemem ADAHRS (z Mod 1) może być  
używany teraz  jako źródło położenia przestrzennego dla sterowania 
autopilotem GFC 500, podczas wyświetlania komunikatów o trybach 
pracy i wskazań dyrektywnego wskaźnika lotu (FD). Ponadto, dodatkowa 

redundancja jest mo-
żliwa dzięki zamonto-
waniu dwóch przyrzą-
dów GI 275 z ADAHRS.
W samolocie wyposa-
żonym w dwa GI 275, 
dodatkowy GI 275 mo-
że również łączyć się 
z autopilotem GFC500.
W mało prawdopodo-
bnym przypadku awa-
rii pierwszego GI 275, 
autopilot pozostaje w 
pełni funkcjonalny po 
sparowaniu z dodatko-
wym GI 275.
Dodatkowa redundan-
cja została rozszerzo-

na o wyświetlacze lotu G500 TXi / G600 TXi, co pozwala również GI 275 na 
połączenie z autopilotem GFC 500 w razie potrzeby. Co unikalne dla 
kombinacji GI 275 i TXi, piloci otrzymają powiadomienie o błędnym 
porównaniu, jeśli źródła AHRS między nimi nie są uzgodnione.

Uwaga dotycząca Mod 1: Mod 1 dla wariantu GI 275 ADAHRS został 
niedawno włączony do produkcji GI 275 i jest dostępny we wszystkich 
odpowiednich GI 275 od sierpnia tego roku. Dla klientów, którzy żądają lub 
wymagają statusu Mod 1 (obsługa tylko kompatybilności z autopilotem 
GFC 500 lub Century II / III), aktualizacja jest dostępna bez dodatkowych 
kosztów w okresie 2-letniej gwarancji.

Zgodność z autopilotem Century II / III

Zgodność interfejsu autopilota GI 275 stale rośnie wraz z dodaniem  do 
wykazu kompatybilnych urządzeń autopilotów Century II / III, które 
można teraz sparować z wariantem GI 275 ADAHRS + AP (z Mod 1), aby 
zastąpić przestarzały sztuczny horyzont.
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Przyrząd GI 275 gotowy 
do montażu w śmigłowcach

Opisany powyżej elektroniczny przyrząd pokładowy GI 275 od tego lata może być 
montowany również w śmigłowcach. GI 275 przeszedł rygorystyczne próby drgań i tempe-
ratury, występujących na pokładzie śmigłowca, udowadniając, że może wytrzymać trudne 
warunki operacyjne napotykane w tych statkach powietrznych. 

Początkowe warianty obejmują wskaźnik zejścia z kursu (CDI), wyświetlacz 
radiowysokościomierza i wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym (MFD). 
Dalsze zatwierdzenie GI 275 jako zamiennika sztucznego horyzontu i wskaźnika 
sytuacji poziomej (HSI) jest oczekiwane za pośrednictwem STC FAA w czwartym 
kwartale 2020 r. Po otrzymaniu go, firma Garmin będzie starać się o 
zatwierdzenie przez EASA. Montaż wersji MFD może być potencjalnie 
przeprowadzony poprzez zatwierdzenie przez FAA lub proces Zmian Drobnych 
EASA.

Zmiany części

Celem instalacji w śmigłowcach stworzony został  nowy zestaw adaptera płyty. 
W przypadku zastosowań w śmigłowcach, które wymagają tego adaptera, 
wymagany jest zestaw P/N 011-05285-01. Nowy zestaw kwalifikuje się zarówno 
do montażu w samolotach, jak i w śmigłowcach, ale oryginalny zestaw (P/N 011-
05285-00) nie jest przeznaczony do montażu w śmigłowcach. Zestaw P/N 011-
05285-00 będzie nadal sprzedawany przez ograniczony czas, a potem zestaw 
P/N 011-05285-01 będzie jedyną opcją zarówno dla samolotów, jak i śmigłowców. 

System G3X Touch oferuje różnorodne konfiguracje skalo-
walnych wyświetlaczy i doskonały zestaw funkcji, które 
obejmują łączność bezprzewodową i system widzenia synte-
tycznego w standardzie, a opcjonalnie także nadmiarowość 
wyświetlania, zaawansowaną kompatybilność z autopilotem, 
monitorowanie parametrów pracy silnika i inne. Wyświetlacze 
z ekranem dotykowym oferują intuicyjny interfejs użytkowni-
ka, a dzięki dowolnej kombinacji ekranu dotykowego i podwój-
nych koncentrycznych pokręteł piloci mogą efektywnie wy-
konywać typowe funkcje podczas lotu, takie jak nawigacja, 
ustawianie wstępnego wyboru wysokości lub strojenie radia. 

Piloci docenią również płynne wrażenia z lotu, jakie zapewnia 
G3X Touch, ponieważ interfejs użytkownika jest zgodny z wie-
loma wyrobami firmy Garmin, takimi jak GTN 650 / 750Xi i nowy-
mi urządzeniami nawigacyjnymi GPS 175 / GNX 375 / GNC 355.
EASA przyznała zatwierdzenie montażu systemu G3X Touch 
poprzez walidację Zatwierdzonego Wykazu Typów Uzupełnia-
jącego Świadectwa Typu (AML STC) FAA, które obejmuje pra-
wie 500 typów certyfikowanych jednosilnikowych samolotów 
tłokowych.Garmin będzie się starał dodać teraz STC, który 
obejmuje typy samolotów certyfikowane wyłącznie przez 
EASA.

EASA certyfikuje system G3X Touch
– zatwierdzenia dla prawie 500. 
certyfikowanych typów samolotów

W tym numerze, w artykule na stronie 16. szeroko przedstawiamy naszym Czytelnikom 
testowanie systemu G3X Touch podczas lotu samolotem Grumman Tiger. Miało to miejsce 
w sierpniu tego roku, po uzyskaniu zatwierdzenia FAA dla stosowania rodziny urządzeń 
G3X Touch w samolotach certyfikowanych.
Latem tego roku wyświetlacze lotnicze G3X Touch uzyskały także certyfikację EASA dla ok. 
500  typów certyfikowanych samolotów. Warto więc raz jeszcze skupić się na 
najważniejszych funkcjach i możliwościach  tych urządzeń.
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Wielopłaszczyznowe formaty ekranu

Wiele konfiguracji tablic przyrządów i opcji wyświetlaczy umożliwia pilotom i właści-
cielom samolotów lepsze wykorzystanie obecnych i przyszłych inwestycji w awioni-
kę. W przypadku tablic przyrządów z niewielką powierzchnią, pojedynczy wyświe-
tlacz o przekątnej 10,6” lub 7” może pomieścić zarówno okna wyświetlacza PFD, jak 
i wyświetlacza MFD w jednym urządzeniu. Wyświetlacz 10,6” może również zawie-
rać pasek systemu monitorowania parametrów pracy silnika (EIS). Inną oferowaną 
konfiguracją z pojedynczym wyświetlaczem jest samodzielny wyświetlacz wielo-
funkcyjny (MFD) z opcjonalnym systemem EIS. Wszystkie trzy typy wyświetlaczy - 
10,6” poziomy, 7” pionowy i 7”poziomy 
- obsługują autonomiczną konfigurację 
MFD.

Inna opcja pozwala na zainstalowanie 
obok siebie dwóch 7-calowych ekra-
nów, które obsługują PFD, MFD i opcjo-
nalną funkcję EIS. Można też połączyć 
wyświetlacz 10,6” z podzielonym ekra-
nem z wyświetlaczem 7”, aby zapewnić 
jeszcze większą elastyczność w rozmie-
szczaniu preferowanych układów wy-
świetlaczy PFD, MFD i opcjonalnych EIS.
W konfiguracjach, w których zainstalo-
wanych jest wiele wyświetlaczy, system 
G3X Touch oferuje tryb redundancji 
i tryb rezerwowy, ponieważ pojedynczy 
wyświetlacz może wyświetlać wszy-
stkie podstawowe informacje o locie, 
w tym parametry pracy silnika.

Właściciele statków powietrznych, któ-
rzy już zainstalowali elektroniczny przy-
rząd G5 w swoim samolocie, mogą ła-
two dodać wyświetlacz G3X Touch i sko-
rzystać z zalet nadmiarowości w tej kon-
figuracji. Konstrukcja blokowa tych 
czterech, zatwierdzonych konfiguracji 
zapewnia właścicielom samolotów ska-
lowalne opcje modernizacji, które pasu-
ją do różnych tablic przyrządów.
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i działają w tle, aby pomóc pilotom w unikaniu 
niezamierzonego położenia w locie lub przechy-
lenia, gdy pilot pilotuje samolot ręcznie. Dodanie 
tłumienia odchylenia (YD) minimalizuje oscylacje 
odchylenia i pomaga utrzymać skoordynowany 
lot, utrzymując kulkę wskaźnika ślizgu w środku. 
Dodatkowo, G3X Touch może teraz służyć jako 
źródło położenia przestrzennego dla autopilota 
GFC 500, który po zamontowaniu G3X Touch nie 
wymaga elektronicznego przyrządu pokładowe-
go G5. GFC 500 jest dostępny jako opcja dla wybra-
nych typów samolotów.

! Gdy G3X Touch jest połączony z autopilotem 
GFC 500 i urządzeniem nawigacyjnym GTN 650 / 
750Xi, piloci mogą wykonywać w pełni sprzężone 
podejścia wizualne i przyrządowe. Mogą również 
latać w pełni sprzężonymi odejściem na drugi krąg 
podczas sekwencjonowania nieudanego podej-
ścia po podejściu instrumentalnym.

! Dla wyświetlaczy lotu G3X Touch elektroniczny 
przyrząd pokładowy G5 może być wykorzystany 
jako urządzenie rezerwowe typu all-in-one, oferu-
jące doskonałą redundancję i współdzielenie 
informacji o położeniu przestrzennym, danych 
aerometrycznych, synchronizacji barometrycznej 
i błędnych ostrzeżeniach. W przypadku rozbie-
żności między G3X Touch a G5 lub źródłami da-
nych o położeniu przestrzennym lub aerome-
trycznych, autopilot GFC 500 wybierze najlepsze 
dostępne źródło i będzie nadal działał normalnie.

! Piloci mogą odbierać i wyświetlać komunikaty 
ADS-B „In” za pośrednictwem nowego urządze-
nia GNX 375, GTX ™ 345 lub GDL 50R / 52R. Funkcje 
obsługujące ADS-B, takie jak opatentowane Tar-
getTrend i TerminalTraffic są również dostępne 
dla tych wyrobów.

! Dzięki GDL 51R / 52R piloci mogą odbierać i wy-
świetlać pogodę lotniczą systemu SiriusXM® oraz 
słuchać rozrywki audio z kompatybilną subskry-
pcją na obszarach, na których ta usługa jest do-
stępna.

Mapy dynamiczne, system SVX i łączność bezprzewodowa

Pakiet G3X Touch oferuje imponującą gamę standardowych funkcji, które 
zapewniają pilotom większą świadomość sytuacyjną na każdym etapie 
lotu. Widzenie syntetyczne (SVX) jest standardem we wszystkich wyświe-
tlaczach G3X Touch i zapewnia bogaty, trójwymiarowy obraz terenu, prze-
szkód, elementów wodnych, środowiska pasa startowego i nie tylko. 

Jako samodzielne urządzenie nawigacyjne VFR, G3X Touch zapewnia 
korzyści, które pomagają w zwiększaniu świadomości sytuacyjnej w wa-
runkach VFR dzięki takim  funkcjom, jak nawigacja pionowa (VNAV), która 
umożliwia pilotom generowanie pionowego profilu zniżania poprzez 
ustawienie ograniczenia wysokości w planie lotu. Sekcje VFR i mapy tras 
IFR przedstawiają istotne informacje dotyczące lotów VFR / IFR, a geore-
ferencyjne podejścia instrumentalne poprawiają świadomość sytuacyjną 
poprzez nakładanie informacji o położeniu przestrzennym własnego sa-
molotu na mapie podejścia według wskazań przyrządów. 

mogą współpracować z różnymi opcjonalnymi 
urządzeniami Garmina, w tym:

! Aby zapewnić pełną zgodność z podejściemIFR, 
klienci mogą połączyć system G3X Touch z różny-
mi urządzeniami nawigacyjnymi GPS firmy Gar-
min i urządzeniami NAV/COM, w tym z nowym 
GPS 175 / GNX 375 / GNC 355, GTN 650 / 750Xi, GNS 
430W / 530W, GNS 480, SL 30 i GNC 255.

! W przypadku samolotów, które mogą korzy-
stać z nowoczesnego autopilota, autopilot GFC 
500 zapewnia funkcje zmniejszające obcią-żenie 
załogi, takie jak automatyczne wyrównanie, zna-
czniki lotu, wznoszenie i opadanie z daną prędko-
ścią, tryb dedykowanego poziomu lotu (LVL) i in-
ne. Technologia Garmin ESP (Electronic Stability 
and Protection elektroniczna stateczność i ochro-
na), a także ochrona przed zbyt niską i nadmierną 
prędkością są również dostępne w standardzie 
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W standardzie dostępne są również nowoczesne narzędzia, takie jak łą-
czność bezprzewodowa, bezprzewodowe przesyłanie planu lotu, udostę-
pnianie informacji o ruchu lotniczym, pogodzie, kopii zapasowych infor-
macji o pozycji i innych za pomocą zgodnego tabletu lub smartfona, 
Funkcje te są dostępne za pośrednictwem usługi Connext.

Wyświetlacze G3X Touch dla certyfikowanych statków powietrznych 
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! Audiopanel GMA 345/342 dodaje zaawanso-wane funkcje, w tym 
automatyczną blokadę szu-mów, 3D Audio i łączność BLUETOOTH. Należy 
zwrócić uwagę, że sterowanie audiopanelem z wyświetlaczy G3X Touch 
nie jest obsługiwane w certyfikowanych samolotach.

! G3X Touch może obsługiwać i sterować maksy-malnie dwoma 
radiostacjami, takimi jak GNC 255 i GTR 225, GNC 355, a także GTN 650 / 
750Xi.

! Po dodaniu urządzenia GEA 24 i odpowiednich czujników, system G3X 
Touch może wyświetlać podstawowe parametry pracy silnika i stanu 
paliwa. Mają one łatwą w interpretacji formę kolorowych pasów/słupków. 
Oprócz zapewniania wskazań w czasie rzeczywistym, system oferuje 
również komputer paliwowy, tryb wspomagania składu mieszanki, alerty / 

wskazówki dla pilota i inne. Obsługiwane są 
najpopularniejsze 4 i 6-cylindrowe silniki Lycoming 
lub Continental.

! Aktywny system antykolizyjny GTS ™ 800 może 
współpracować z systemem G3X Touch, oferując 
dodatkową ochronę i widoczność podczas pracy 
w przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczym o du-
żej intensywności.

Zatwierdzenie autopilota GFC 500 
dla samolotów Piper PA-28RT-201 
i PA-28RT-201T

Jeszcze wiosną firma Garmin otrzymała Uzupełniające Świadectwo Typu (STC) amerykańskiego nadzoru lotniczego (FAA) dla 
autopilota GFC 500 , montowanego w samolotach typu Piper Arrow IV (PA-28RT-201) i Turbo Arrow IV (PA-28RT-201T). 
Niedługo spodziewana jest walidacja EASA, a Biuletyn Serwisowy zostanie wydany, gdy tylko będzie dostępny. GFC 500 jest prze-
znaczony do montażu w jednosilnikowych samolotach tłokowych o masie startowej poniżej 6000 funtów (2720 kg), zapewnia 
doskonałe właściwości podczas lotu, a w porównaniu z systemami autopilotów starszej generacji ma rozbudowane funkcje testu 
wewnę-trznego i minimalne wymagania obsługowe.
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Drabpol Avionics – autoryzowany dealer 
czołowych światowych producentów awioniki  
w Polsce.

Stosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-

! Gwarancja wysokiej jakości świadczonych 
usług (Certyfikat PART 145,PART 21, 
AQAP 2110-2006; ISO 9001-2009);

! Świadczenie usług na terenie Polski;

!

pomiarowej;

! Bezpośredni kontakt z producentami;

! Pewność stosowania oryginalnych części 
zamiennych;

! Szybka dostawa produktów na zamówienie;

Drabpol Avionics to:

EPMO Lotnisko Modlin - Hangar nr 1
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Thommee 1a
tel/fax: (0048) (22) 467 11 90
e-mail: lcsmodlin@drabpol.pl
www.drabpol.pl

! Profesjonalna obsługa gwarancyjna  
i pogwarancyjna;

! Wykwalifikowany i stale doszkalający się 
personel techniczny;

! Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
Przedsiębiorcy Lotniczego w wysokości 
1.000.000,00 $.

Zakres działalności:

! Obsługa gwarancyjna;

! Obsługa pogwarancyjna;

! Testy laboratoryjne, kalibracje i naprawy 
urządzeń wymontowanych z SP.


