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i rozrywka 
bez ograniczeń 

Nasze nowe 
kompetencje 

Dział Avionics nie narzekał tego lata na nudę. Po kilku 
miesiącach wzajemnych rozmów podpisaliśmy umowy  
o wzajemnej współpracy z dwoma liderami na 
światowym rynku  lotniczym. Pierwszy z nich – 
amerykańska firma Gogo Business Aviation to wiodący 
producent  rozwiązań w zakresie łączności i rozrywki 
w samolotach BA.  Nasz drugi, nowy partner, izraelska 
firma Bet Shemesh Engines Limited (BSEL),  zajmuje się  
remontem silników dla lotnictwa wojskowego 
i cywilnego. Dzięki nowej współpracy, portfolio naszej 
firmy powiększyło się o kolejne rozwiązania zarówno w 
zakresie produktów, jak i  usług.

Miło nam również poinformować o nabyciu przez nas 
uprawnień do szkolenia  operatorów głowic 
optoelektronicznych serii MX, jak również personelu 
obsługi poziomu   . Nabycie uprawnień poprzedziło 
dwutygodniowe szkolenie naszego przedstawiciela 
w siedzibie firmy L3 Harris w Kanadzie.

W tym numerze zachęcamy  do  zapoznania się  
zarówno  z nowościami w zakresie awioniki, jak również 
ważnymi  informacjami, dotyczącymi lotów zgodnie 
z procedurami PBN czy propozycji EASA w zakresie   
certyfikacji cyberbezpieczeństwa  produktów oraz 
części zamiennych.

       Zapraszamy do lektury.
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Sukcesem zakończyły się podjęte podczas Konwencji AEA w USA rozmowy z zarządem 
amerykańskiej firmy Gogo Business Aviation na temat reprezentacji ich interesów na 
terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Po etapie ścisłej weryfikacji z początkiem 
jesieni podpisaliśmy umowę o wzajemnej współpracy z Gogo Business Aviation – wiodącym 
producentem  rozwiązań w zakresie łączności i rozrywki w samolotach BA .
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Do pierwszych rozmów z firmą Gogo Business Aviation doszło podczas 
wiosennej Konwencje AEA w Palm Springs.

Współpraca 
z Gogo Business Aviation

Już od 25 lat Gogo Business Aviation jest pionierem na 
światowym rynku lotniczym w dostarczaniu najbardziej 
innowacyjnych technologii, pomagających tworzyć inteligen-
tne samoloty, które zapewniają pasażerom i pilotom komuni-
kację ze światem na najwyższym poziomie.
Sztandarowe rozwiązania firmy Gogo, takie jak pokładowe 
systemy łączności satelitarnej, szerokopasmowy internet, 
pokładowe systemy multimedialne, czy bezprzewodowe 
systemy, gwarantujące rozrywkę i informację na żądanie 
(filmy, programy TV, wiadomości, pogoda, czasopisma, mapy 
lotu i wiele innych) znajdują zastosowanie zarówno w po-
jedynczych, lekkich samolotach biznesowych, jak i w global-
nych korporacjach lotniczych.

Dzięki nawiązanej współpracy właściciele statków powie-
trznych BA zyskali możliwość zakupu systemów firmy Gogo 
Business Aviation  bezpośrednio w Polsce, a dotychczasowi ich 
użytkownicy wsparcie techniczne zarówno na terenie Polski, 
jak i Europy. Działając jako firma VAR (Value Added Reseller) 
zapewniamy kompleksową realizację projektów – od  do-
radztwa po obsługę posprzedażną .

Nasze Biuro Projektowe PART 21 wykonuje projekty moderni-
zacji oraz zabudowy wyposażenia awionicznego i pokłado-
wego, a Punkt Obsługi Liniowej w Modlinie zapewnia prze-
glądy techniczne, obsługę serwisową oraz montaż urządzeń. 

Więcej na temat rozwiązań Gogo Business Aviation na str. 14-
17.

Dla lotnictwa biznesowego 
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Dla lotnictwa wojskowego i cywilnego 

Po okresie dwustronnych  rozmów,  spotkań 
i badań rynku, firma nasza podpisała umowę 
agencyjną z izraelską firmą Bet Shemesh 
Engines Limited (BSEL), zajmującą się m.in. 
remontem silników dla lotnictwa wojskowe-
go i cywilnego, zostając jej oficjalnym przed-
stawicielem.

Drabpol  
przedstawicielem 
Bet Shemesh 
Engines Ltd.

towość samolotów F-16. Posiada doświadczenie we współpracy z wojskiem, gdyż 
większość personelu, tak kierowniczego, jak i technicznego firmy rozpoczynało 
swoje kariery w świecie lotnictwa wojskowego,  a niektórzy nadal są jego czynnymi 
rezerwistami. W siłach powietrznych firma  znana jest  z wysokiej jakości i krótkich 
terminów prac. O jakości tej świadczą również certyfikaty ISO 9001, AS 9100, FAA -
repair station, EASA,  producentów silników Pratt & Whitney na silniki F100 i General 
Electric – na silniki T700 oraz dopuszczenia sił powietrznych  różnych państw. 

Podpisanie umowy o wzajemnej współpracy poprzedziła wizyta naszej delegacji w siedzibie  Bet 
Shemesh Engines w Izraelu.

Podpisanie umowy poprzedziła wizyta 
naszej delegacji w zakładach silniko-
wych w Bet Shemesh w Izraelu, mająca 
na celu zapoznanie się z możliwościami 
firmy oraz jej pełną ofertą.

Wzajemna umowa jest wynikiem wyj-
ścia naprzeciw oczekiwaniom Polskich 
Sił  Zbrojnych  w  zakresie  wsparcia 
eksploatacji wojskowych statków po-
wietrznych, wyposażonych w silniki 
zachodniej produkcji,  dla których polski 
przemysł lotniczy nie posiada jeszcze 
kompetencji w obszarze obsług pozio-
mu intermediate oraz remontu modu-
łów i całych silników. Przeszkodą w 
dywersyfikacji źródeł wsparcia silników 
F-100 są ograniczenia nałożone przez 
Stany Zjednoczone, z których wynika 
konieczność posiadania przez firmę 
obsługową czy remontową zgody De-
partamentu Stanu w postaci TAA (Te-
chnical Assistant Agreement).  
Taki dokument jest obecnie proce-
dowany, a jego uzyskanie pozwoli BSEL 
wykony-wać prace na polskich silnikach 
F-100.

Dlaczego Drabpol – BSEL ?
BSEL jest jedną z czołowych, świato-
wych firm zajmujących się remontem 
silników dla lotnictwa wojskowego, jak i 
cywilnego.  Wspiera  Izraelskie  Siły 
Powietrzne, zapewniając im wysoką go-
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Poszukując partnera biznesowego, BSL 
zwróciło uwagę na nasze duże kompe-
tencje oraz dziania na rzecz  przemysłu 
obronnego i lotnictwa cywilnego. 

Dbamy o to, by oferowane przez nas 
wyroby, materiały i usługi dostarczane 
były zgodnie z obowiązującymi norma-
mi, standardami, z użyciem odpowie-
dnich procedur oraz zgodnie z posia-
danymi przez nas uprawnieniami i certy-
fikatami. 
Należą do nich System Zarządzania 
Jakością PN-EN ISO 9001:2001, Certyfi-
kat Zgodności Funkcjonowania Wewnę-
trznego Systemu Kontroli (WSK), Kon-
cesja MSWiA zezwalająca na obrót to-
warami, usługami i technologiami o zna-
czeniu strategicznym, Certyfikat AQAP 
2110:2006, Certyfikat TRACE oraz Certy-
fikat NATO NCAGE 0733H.

Struktura naszej firmy zawiera również 
specjalnie wyodrębnioną komórkę, jaką 
jest kancelaria tajna, która odpowie-

! produkcyjny,

! odlewniczy, 

! badawczo-rozwojowy,

! remontowy.

Dział produkcyjny – realizuje obróbkę 
mechaniczną dużych części okrągłych,  
takich jak tarcze wirników i wieńce kie-
rownic turbin oraz sprężarek, a także  
odpowiedzialny jest za wytwarzanie 
elementów blaszanych, takich jak stabi-
lizatory płomienia, zespoły wtryskiwa-
czy itp.

Dział odlewniczy – zajmuje się odlewa-
niem łopatek sprężarek i turbin z tzw. 
superstopów oraz integralnych wień-
ców kierownic do następujących silni-
ków lotniczych: PW4000, V2500, APS 
2300, APS 2800, APS 3200, APS 5000, 
PWC 210, PWC 306,PWC 307, PWC 545 i 
innych.  

Dział badawczo-rozwojowy – proje-
ktuje turbiny gazowe, moduły i części 
silnikowe z wykorzystaniem najbardziej 
zaawansowanych technologii produ-
kcyjnych. Oferuje rozwój, modyfikacje 

i wytwarzanie silników turbinowych dla 
silników o ciągu od 150 do 1200 funtów.

Dzieł remontowy – zorientowany jest 
głównie na zabezpieczenie lotnictwa 
wojskowego, realizując remonty silni-
ków dla sił powietrznych Brazylii, Taj-
landii, Grecji, Kolumbii, Filipin, Ekwa-
doru i innych, zachowując przy tym  
pełną gotowość wsparcia Izraelskich Sił 
Powietrznych. 

W zakładach silnikowych Bet Shemesh Engines odbywają się remonty silników zarówno dla 
lotnictwa wojskowego - międzynarodowych sił powietrznych, jak i cywilnego.

dzialna jest za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie 
materiałów uprawnionym osobom, dzięki czemu zapewnia ochronę informacji 
niejawnych.

BSEL - HISTORIA 

Firma Bet Shemesh Engines Ltd. (BSEL) powstała w 1968 roku  jako producent części 
do silników odrzutowych. Obe-cnie oprócz produkcji części silnikowych realizuje 
remonty silników lotni-czych oraz wspiera  klientów drobnymi naprawami modułów.

BSEL podzielone jest na 4 działy: 
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Realizuje obsługę, remonty oraz mo-
dernizacje następujących silników:

! Pratt & Whitney – serii F100,

! Pratt & Whitney – serii PT6,

! General Electric – serii T700,

! Rolls-Royce: Alison serii M250 oraz 
ich modułów, agregatów a także silni-
ków  do BSP.

Główne, zrealizowane programy mo-
dernizacyjne to modernizacja silnika 
F100 do konfiguracji DPI/220E oraz  
silnika T700 do konfiguracji 701C/D.
Silniki PT-6, T-700 oraz RR-250 są sto-
sowane również w cywilnych statkach 
powietrznych. W związku z tym BSEL 
posiada także odpowiednie certyfikaty 

Szkolenie podzielone zostało  na część teoretyczną oraz praktyczną.
Zagadnienia teoretyczne obejmowały zarówno budowę i zasady funkcjo-
nowania sensorów głowicy, jak i  diagnozowanie wszelkich niesprawności . 
Natomiast część praktyczna, bardzo rozbudowana, poświęcona została 
zagadnieniom sterowania kamerami HD i IR oraz dalmierzem laserowym, 
optymalizacji obrazu we wszystkich zakresach oraz bieżącej obsługi 
systemu. 

Drugim etapem szkolenia była metodyka prowadzenia szkoleń operato-
rów i personelu technicznego,  zgodnie ze standardami firmy L3 Harris. 

Niezależnie od typu głowicy operowanie nimi jest niemal identyczne, tzn. 
opera się na takim samym oprogramowaniu,  a różnice wynikają tylko z 
sensorów, zabudowanych w poszczególnych typach. Oznacza to, że dla 
osoby, która potrafi obsługiwać np. głowicę MX - 10, operowanie głowicą 
MX - 8 czy MX - 15 nie powinno stanowić żadnych trudności. Manipulatory 
są identyczne, a funkcje przypisane przyciskom i przełącznikom takie same.

Uprawnienia  do szkolenia operatorów 
głowic optoelektronicznych serii MX.

Nasze nowe 
kompetencje 

W sierpniu w siedzibie firmy L3 Harris w Burlington 
w Kanadzie odbyło się  dwutygodniowe szkolenie 
instruktorów operatorów głowic MX - 8, w którym 
wziął udział nasz reprezentant.

Dzięki odbytemu szkoleniu firma nasza uzyskała uprawnienia do szkolenia 
operatorów głowic optoelektronicznych serii MX. Otrzymany certyfikat pozwala 
nam na szkolenia zarówno operatorów MX, jak również personelu obsługi 
poziomu O (operational level). 

lotnictwa cywilnego i silniki remontowane dla cywilnych statków powietrznych 
otrzymują właściwe dokumenty po przeprowadzonym  remoncie.

Większość napraw i remontów agregatów realizowanych jest na miejscu w oparciu 
o takie technologie, jak: obróbka skrawaniem, śrutowanie, obróbka termiczna, spa-
wanie, lutowanie, obróbka galwaniczna oraz nakładanie powłok metalicznych – na-
pylanie plazmowe, natryskiwanie naddźwiękowe HVOF oraz metoda Sermetel, 
komputerowe pomiary przepływów, wyważanie statyczne i dynamiczne oraz 
badania nieniszczące prowadzone różnymi metodami. 
Dział posiada również hamownie silników odrzutowych do 35000 funtów ciągu 
i turbowałowych do 2500 KM. 
Personel BSEL stanowią głównie specjaliści z doświadczeniem w lotnictwie wojsko-
wym Izraela, a wielu z nich, jak już wspomnieliśmy to ciągle aktywni rezerwiści, stale 
szkoleni zarówno przez wojsko, jak i przemysłowych liderów, takich jak Pratt & 
Whitney czy General Electric Aviation. 

Usługi w zakresie remontów silników promowaliśmy wspólnie z przedstawicielem 
BSEL na naszym stoisku podczas tegorocznych targów MSPO w Kielcach. (Relacja na 
str. 8).



Z wizytą w siedzibie BendixKing 

Z początkiem lipca udaliśmy się 
w odwiedziny do naszego, amery-
kańskiego partnera – firmy Bendix 
King/ Honeywell. Po raz pierwszy 
gościliśmy w główniej siedzibie  
BendixKing'a, mieszczącej  się 
w Albuquerque w amerykańskim 
stanie Nowy Meksyk .

WZAJEMNE 
ODWIEDZINY 

Wizyta miała na celu omówienie naszej, dotych-
czasowej współpracy, realizacji bieżących, wspól-
nych projektów oraz możliwości rozszerzenia 
naszych działań na rynek Automotive. Związane 
jest to z możliwością adaptacji kilku rozwiązań, od 
lat z powodzeniem stosowanych na rynku lotni-
czym, na lądowe rynki OEM oraz MOEM. 

Z urokliwej Albuquerque prywatnym samolotem,  
należącym do amerykańskiego koncernu uda-
liśmy się do głównej siedziby Honeywell w Pho-
enix w Arizonie. Podczas lotu mieliśmy okazję 
zapoznać się z wiodącą technologią w zakresie  
awioniki Bendix'a – systemem Aero Vue, będącym 
na wyposażeniu firmowego statku powietrznego.

Zaledwie dwa miesiące po naszym pobycie w USA 
zarząd BendixKing złożył nam rewizytę w Polsce. 
Miło nam było gościć w naszej Centrali w Mykano-
wie, jak i w warszawskiej siedzibie Prezydenta 
BendixKing, Pana Gregga Cohena, Wiceprezy-
denta, Pana Freddiego Zanoozi, Pana Jiriego Vitka, 
odpowiedzialnego za Europę Środkowo - Wscho-
dnią oraz jego współpracownika, Pana  Vojtecha 
Podhradskiego.

W siedzibie BendixKing w Albuquerque zostaliśmy bardzo mile przyjęci przez 
Zarząd BK- od lewej: Freddie Zanoozi – Wiceprezydent Int'l Dev &Sales, Chris 
McKenna- Wiceprezydent Business Development, Michał Sitek – Dyrektor 
Departamentu R&D ( Drabpol), Prezydent BendixKing – Gregg Cohen, Prezes 
Paweł Drabczyński oraz  Hector Garcia – Wiceprezydent Engineering.

Z rewizytą w Centrali w Mykanowie – od lewej: Prezydent 
BendixKing – Gregg Cohen, Michał Sitek – Drabpol, Wiceprezydent 
BendixKing – Freddie Zanoozi, oraz Vojtech Podhradsky – Inside 
Sales Representative.
 



Związane to było z podpisaniem umowy z izraelską 
firmą Bet Shemesh Engines Limited, zajmującą się 
m.in. remontem silników w samolotach zarówno 
bojowych, jak i w cywilnych.

XXVII  Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego w Kielcach    3-6 września 

Tegoroczna nasza oferta, dedykowana ściśle dla 
sektora lotniczego – samolotów bojowych, 
śmigłowców, bezzałogowców wzbogaciła się w 
tym roku o nowe usługi, świadczone zarówno dla 
lotnictwa wojskowego, jak i cywilnego.

Dzięki nawią-
zanej współpracy tego 
typu  usługi można zlecać bezpo-
średnio w naszej firmie.  

Shay Weiss - dyrektor marketingu Bet 

Shemesh Engines Limited 

W ślad za tym, wspólnie z przedstawicielem BSEL - dyrektorem marke-
tingu, Panem Shay'em Weissem - po raz pierwszy na MSPO promowa-
liśmy usługi w tym zakresie. Na naszym  stoisku prezentowany był silnik 
turbośmigłowcowy T700, eksploatowany na wielu śmigłowcach. 
W Polsce użytkowny jest on w śmigłowcach  SH2G „Kaman” oraz  S70i 
„Black Hawk”. Bet Shemesh Engines realizuje obsługę, remont oraz 
modernizacje tego typu silników, jak również wielu innych.
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NASZA OFERTA NASZA OFERTA 

DLA LOTNICTWA DLA LOTNICTWA 

WOJSKOWEGO WOJSKOWEGO 

NASZA OFERTA 

DLA LOTNICTWA 

WOJSKOWEGO 



Kamera MX–10HD prezento-
wana była na śmigłowcu Black 
Hawk, a także na stoisku kon-
cernu Leonardo. 
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Dodatkowo na naszym stoisku prezentowaliśmy symulator do szkolenia operatorów 
kamer L3 Harris. System ten symulował lot z kamerą – tak jak w warunkach rzeczy-
wistych operator posługiwałby się kamerą L3. Dodatkowo za pomocą manipulatora 
zainteresowani mogli zapoznać się z  funkcjami  przycisków i mniejszych joysticków. 
Prezentowany na monitorze obraz zawierał projekcję tego, co załoga/ operator 
kamery może zobaczyć podczas rzeczywistego lotu. Manipulator (joystick) umożliwiał   
na zmianę powiększenie obrazu, zmianę widoku z kamery optycznej na obraz 
termowizyjny, zapamiętanie punktu na powierzchni ziemi, a następnie powrót do 
niego i wiele innych funkcji. 
Przypomnijmy, że latem nabyliśmy uprawnienia do przeprowadzania szkolenia ope-
ratorów głowic optoelektronicznych serii MX oraz  personelu obsługi poziomu „O”.

Stałym elementem  naszej ekspozycji jest również awionika 
BendixKing – niezwykle popularna zarówno w lotnictwie cywi-
lnym, jak i wojskowym. W tym roku BendixKing wprowadził na 
rynek system AeroVue Touch, o którym już pisaliśmy  w naszym, 
ostatnim numerze. Jest to pierwszy dotykowy wyświetlacz lotu, 
pozwalający na pokazywanie na jednym, kompaktowym ekranie 
wszystkich istotnych informacji o locie. System  w wersji xVue 
Touch Smart Display z AeroFlight Digital Attitude Indicator, czyli 
dotykowy wyświetlacz MFD do zobrazowania mapy i danych 
silnikowych z backup'owym, cyfrowym sztucznym horyzontem 
prezentowaliśmy na naszym stoisku wspólnie z przedstawicielem 
firmy BendixKing- panem Jirim Vitkem – odpowiedzialnym za kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszych Gościom za odwiedze-
nie naszego stoiska podczas tegorocznego MSPO.

Doroczny zjazd dealerów firmy BenidxKing w Pradze

W tym roku Praga gościła dealerów 
amerykańskiego producenta Ben-
dixKing, którzy przybyli na spotka-
nie z Europy, USA oraz Azji.

                 24 września

Z jubileuszem w tle 

Zarząd BendixKing, reprezentowany był przez Prezy-
denta BK, Pana Gregga Cohena oraz Wiceprezydenta  
Pana Freddiego Zanoozi.

Prezentowany symulator imitował lot z kamerą L3, identyczny, jak w warunkach rzeczywistych,
a  obraz na monitorze zawierał projekcję tego, co załoga/ operator kamery może zobaczyć podczas 
prawdziwego lotu. 

Pan Freddie Zanoozi, Wiceprezydent  BendixKing zaprezento-
wał na zjeździe ostatnie nowości w zakresie awioniki BK. 



Rozwiązań w zakresie urządzeń dotyko-
wych, które BendixKing wprowadził do 
swojej  oferty w tym roku  jest dużo 
więcej. 

Należą do nich:system NAV/COM/FMS-
/GPS AeroNav serii 900/800, czy autopi-
lot AeroCruze – również z dotykowym 
ekranem. Z ostatnich,  tegorocznych no-
wości, uczestnikom spotkania prze-
dstawiono również cyfrowy wskaźnik 
typu Standby KI 300, uzupełniający 
panel pilota o elektroniczny sztuczny 
horyzont ze wskazaniami wysokości, 
prędkości i prędkości pionowej.

Wyświetlacz PFD systemu AeroVue Touch. Rodzina urządzeń serii AeroNav 800/900/910. 

Odpowiadając na potrzeby pilotów nasze 
Biuro Konstrukcyjne zaprojektowało, 
a następnie wykonało kolejne użytkowe, 
opatentowane przez nas rozwiązanie – 
półki na przedmioty codziennego użytku.

Kolejne autorskie rozwiązanie Biura Konstrukcyjnego 

Użytkowa półka 
do kabin statków 
powietrznych

Nowe systemy 
BendixKing 

Spotkanie było okazją do zapoznania 
się z ostatnimi  nowościami, wprowa-
dzonymi na rynek przez BednixKing, a 
także z projektami, aktualnie realizowa-
nymi na światowych rynkach.

Na konferencji  zaprezentowano nowe, 
rozbudowane systemy, jak i pojedyn-
cze produkty dedykowane dla samolo-
tów lekkich oraz lotnictwa GA/BA.

Do najważniejszych należą tu komple-
ksowe rozwiązanie typu glasskockpit, 
system AeroVue Touch, z popularnym 
dotykowym zestawem ekranów.

Spotkanie z racji tego, że trwało tylko  
jeden dzień było bardzo intensywne. 
Nie zabrakło jednak chwil na relaks, 
które zapewnił niewątpliwe rejs stat-
kiem po Wełtawie i podziwiane słynnych 
zabytków  czeskiej Pragi.

Tegoroczne spotkanie było także okazją 
do świętowania 60-leca istnienia firmy 
BendixKing. 
Z naszej strony serdecznie gratulujemy 
tak pięknego jubileuszu. Jesteśmy  dum-
ni, że przynależymy do silnej rodziny 
BendixKing.
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BK może zaprojektować i wyprodukować 
różne wersje półki - podzieloną na dwie, 
równe  lub niesymetryczne części albo 
w ogóle bez podziału; z otworami pod 
długopisy/ołówki, itd.  W górnej części 
półki umieszczone są znaki rejestracyjne 
statku powietrznego, w dolnej zaś – ha-
czyk pod klucze.

Na indywidualne życzenie klienta  wyko-
naliśmy półkę bez podziałów. Półka za-
projektowana jest w sposób, który umo-
żliwia jej montaż w miejscu przezna-
czonym na  przyrząd lotniczy (np. zamiast 
zaślepki). Nie ma więc potrzeby żadnych, 
dodatkowych i pracochłonnych prze-
róbek kokpitu.

Półka została wyprodukowana z certy-
fikowanego materiału lotniczego ULTEM 
9085, który spełnia najbardziej rygo-
rystyczne kryteria odporności materia-
łów, wymagane przez  przemysł lotniczy 
i agencje regulacyjne. ULTEM 9085 cha-
rakteryzuje się wysokim stosunkiem 
wytrzymałości  do  wagi,  wysoką 
odpornością termiczną i chemiczną. To  
jedyny ma-teriał w technologii FDM ze 
wskaźnikiem FST (toksyczność-dym-
płomień). Jest  ognioodporny, może być 
więc wyko-rzystywany w najbardziej 
wymagających środowiskach pracy.

Produkcja półki i innych 
wyrobów odbywa się 
na  drukarce  Fortus 
450mc. Posiadany przez 
nas park drukarek 3D to 
zaawansowany system 
produkcyjny oparty na 
technologii FDM (Fused 
Deposition Modeling). 
Dzięki wyposażeniu w 
serwonapędy i komorę 
roboczą podgrzewaną 
do 2000⁰C możemy wy-
twarzać wysoko wyspe-
cjalizowane narzędzia, 
jak również funkcjo-
nalne, wytrzymałe pro-
totypy.
To już kolejne rozwią-
zanie, zaprojektowane i 
wyprodukowane z my-
ślą o pilotach.

Nasze Biuro Konstrukcyjne tworzy projekty od A do Z  w następujących krokach:

1.     Stworzenie od zera projektu graficznego, na profesjonalnym oprogramowaniu, 
współpracującym z technologią druku 3D -  w oparciu o opowiedziany pomysł.

2. W przypadku już istniejącego rysunku, przetłumaczenie go na język druku 3D.

3. W określonych przypadkach wykonanie skanu wymaganej przestrzeni przy 
zastosowaniu optycznego skanera 3D.

4. Wyłapanie błędów, wprowadzenie zmian funkcjonalnych i zastosowanie niezbędnych 
zmian tak, aby finalny produkt był dopuszczony do danego rodzaju przemysłu.

5. Pełny wydruk z materiału dedykowanego dla danego projektu oraz jego fazy 
(prototyp lub produkcja małoseryjna).

6. Poddanie gotowego produktu procesowi końcowej obróbki  estetycznej.

Półka, opracowana na indywidualne życzenia klienta za-

montowana została w przez naszą Organizację Obsługową 

PART 145 na samolocie Cessna 182 – w ramach wykonywanej 

modyfikacji.



Propozycje EASA dotyczące
certyfikacji cyberbezpieczeństwa
produktów oraz części zamiennych

	Autor	–	LINDSEY	MCFARREN
Niniejszy	artykuł	jest	tłumaczeniem	i	przedrukiem	oryginalnego	artykułu

„FDS	Avionics	introduces	new	interactive	moving	maps”.	z	Avionics	News	Maj	2019.



EASA opracowuje również 

Part  AISS  (Aeronautical 

Information System Secu-

rity) –nowy wymóg dotyczą-

cy systemów zarządzania 

wszelkimi zatwierdzeniami 

organizacyjnymi w Europie, 

w tym zatwierdzeniami dla 

organizacji zapewniających 

ciągłą zdatność do lotu oraz 

organizacjami  projekto-
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PLATFORMA GOGO AVANCE                          

ŁĄCZNOŚĆ 
I ROZRYWKA  
BEZ OGRANICZEŃ



W ślad za nawiązaną  współpracą z firmą 
Gogo Business Aviation, portfolio naszych 
produktów powiększyło się o  rozwiąza-
nia dedykowane dla lotnictwa bizneso-
wego, takie jak pokładowe systemy 
łączności satelitarnej i systemy multime-
dialne, szerokopasmowy internet, czy 
bezprzewodowe systemy, gwarantujące 
rozrywkę i informację na  żądanie.

Wszystkie te systemy mogą funkcjonować razem, a zapewnia to platforma Gogo 
AVANCE, będąca tzw. „mózgiem pokładowym”, sterującym wszystkimi systemami 
Gogo na pokładzie  samolotu. 
Taka kombinacja sprzętu i oprogramowania umożliwia personalizowanie, sterowanie 
oraz dostarczenie w pełni zintegrowanych rozwiązań  kabiny pasażerskiej dla samolotów 
dowolnego typu, rozmiarów i co istotne w  dowolnym budżecie.
AVANCE daje pasażerom łatwiejszą i lepszą łączność, zaś  operatorom bezprecedensową 
elastyczność oraz  możliwości konfiguracji.

PLATFORMA GOGO AVANCE

Smart router
(802.11ac)

Rozrywka
i programy 

informacyjne

Zarządzanie 
siecią

Usługi 
tekstowe 

i rozmowy

Usługi i wsparcie
bazujące 

na chmurze

Iridium Certus- Globalna łączność głosowa i internet  

Pasażerom, którzy podczas lotu chcą 
pozostać „na łączach” zarówno telefo-
nicznych, jak i internetowych dedykowa-
na jest nowa, szerokopasmowa usługa 
komunikacyjna Iridium Certus, która 
zwiększa prędkość i moc globalnej sieci 
satelitarnej Iridium NEXT. 

Sieć Gogo Certus jest idealnym rozwią-
zaniem dla małych i średnich samolotów 
biznesowych, zapewniającym wieloka-
nałową łączność głosową i internetową o 
wysokiej jakości. 
Jest to szybszy Internet z identycznym 
pokryciem,  jak w sieci Iridium. Łączność 
głosowa o niewielkim opóźnieniu oraz 
pokrycie ogólnoświatowe czynią go 
także idealnym uzupełnieniem dla syste-
mu Gogo Ku i innych rozwiązań SATCOM , 
pracujących w paśmie Ka.
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Dostępny już wkrótce system Gogo Ku 
zapewnia pozostawanie „na łączach” 
podczas lotu zarówno nad lądem, jak 
i nad wodą.
Gogo Ku, będący  następnym krokiem w 
łączności ,  przewyższa inne rozwiązania 
satelitarne pod względem prędkości, 
pokrycia, niezawodności, pojemności 
oraz  łączności podczas lotu.
Dla pasażerów oznacza to lotnictwo 
biznesowe bez granic czyli streaming, 
VPN, e-mail, wideokonferencje, muzykę, 
filmy, TV i inne cyfrowe usługi, które 
można sobie tylko wyobrazić. Z kolei dla  
załogi rozwiązanie to niesie za sobą  
lepszą łączność i dostęp do informacji.

Połączenia telefoniczne i wiadomości 
tekstowe są wciąż najczęstszą metodą 
komunikacji. To samo dotyczy pasażerów 
biznesowych. Za pomocą usługi Gogo 
Text & Talk można nawiązywać połącze-
nia telefoniczne oraz nadawać i odbierać 
wiadomości tekstowe podczas lotu z taką 
samą łatwością,  jak na ziemi. Usługa ta 
używa numeru telefonu, więc nie ma 
potrzeby dwustopniowych procedur i 
protokołów nawiązywania połączenia lub 
wstępnie zaprogramowanych rozsze-
rzeń. 

Zintegrowane w każdym systemie Gogo 
AVANCE,  informacje i rozrywka podczas 
lotu zwiększają zadowolenie pasażerów i 
często są wyróżnikiem spośród wyrobów 
konkurencyjnych. Mapy ruchome, infor-
macje meteorologiczne w miejscach do-
celowych,  nowości,  licencjonowane 
epizody TV, hollywoodzkie filmy i biblio-
teka magazynów systemu Gogo AVANCE 
dają pasażerom ciekawe możliwości 
wyboru przy jednoczesnym utrzymaniu 
kosztów na rozsądnym poziomie.

Inteligentne systemy kabiny 
pasażerskiej 
Zbudowane na platformie AVANCE, 
inteligentne systemy kabiny pasażerskiej 
(SCS) Gogo pomagają zintegrować oraz 
spersonalizować kabinę zgodnie z po-
trzebami klientów. 

Gogo Ku – wyższy standard 
łączności satelitarnej

Gogo Vision - Programy rozrywkowe i informacyjne 
podczas lotu 

Usługi tekstowe i rozmowy Gogo 

GOGO KU zapewnia:  
Do 25

Mbps
 od startu 
do lądowania.

100 +
 Zgodność z ponad 100. 
satelitami.

98 % + 
Ponad 98% globalnego 
pokrycia, w tym regiony 
równikowe.

200 +
Ponad 200 zatwierdzeń 
organów regulacyjnych

0 kompromisów



Nowości dla GA – awionika

Z myślą o pilotach 
- Ładowarka GSB 15 

Odpowiadając na potrzeby pi-
lotów Garmin wypuścił małą i le-
kką ładowarkę USB - GSB 15 do 
instalacji w statkach powie-
trznych.

Urządzenie  zawiera dwa porty ładujące typu A z możliwością ładowania do 3A 
lub 18w w jednym porcie jednocześnie. Pojedynczy GSB 15 może naładować dwa 
pełnowymiarowe tablety podczas użytkowania ich przy pełnym podświetleniu 
przez pilotów lub pasażerów. Zasilana przez systemy elektroenergetyczne 
o mocy 14v lub 28v, ładowarka ma wbudowane zabezpieczenie przed awarią 
i przegrzaniem. GSB 15 charakteryzuje się również efektem świetlanej aury, tak  
by użytkownicy mogli bez problemu podłączyć swoje urządzenia w porze 
nocnej.

SCS Elite

SCS Elite to „król kabiny pasażerskiej” – 
rozwiązanie idealne dla samolotów z 
całego świata, już wyposażonych w mix 
różnych technologii. W pełni integruje 
ono inteligentny router, usługi rozrywko-
we i informacyjne podczas lotu, zarządza-
nie wieloma sieciami, dostęp do CMS i 
wiele innych. Efektem jest rozwiązanie 
kabinowe jeszcze  łatwiejsze do użycia.

SCS Media

SCS Media pozwala na łatwe zaofero-
wanie pasażerom rozwiązań rozrywko-
wych podczas lotu, w tym przebojów 
filmowych i telewizyjnych, nowości, ma-
gazynów, map, informacji pogodowych i 
innych. Może służyć jako router z poje-
dynczym nośnikiem, ale nie jest tu wyma-
gana łączność.

Oferowane systemy gwarantują łączność 
i rozrywkę na najwyższym, niezawodnym 
poziomie, a co za tym idzie spełniają  
oczekiwania zarówno właścicieli lekkich 
samolotów biznesowych, jak i globalnych 
korporacji lotniczych.



Dostępne są dwie wersje GSB 15, które można łatwo zainsta-
lować w miejscach o ograniczonej powierzchni. Jedna z wersji 
zawiera złącze umiejscowione z tyłu urządzenia, co jest 
idealnym rozwiązaniem w przypadku montażu panelowego. 
Druga natomiast charakteryzuje się złączem zlokalizowanym 
na dole urządzenia, co sprawdza się przy ograniczonej 
powierzchni np. na ścianach bocznych kabiny. Montaż GSB 15 
może zostać uproszczony, gdy urządzenie zostanie zainsta-
lowane w miejscu istniejącego już otworu w oprzyrządowaniu 
za pomocą płyty adaptera. Wygląd GSB 15, jego lekkość 

Nowy system nawigacyjny  
GNC 355

 Latem pojawił się na rynku system nawi-
gacyjny z funkcją Localizer Performance, 
obsługujący podejścia LPV, wyposażony 
w wbudowane radio Comm. 

Dzięki nowemu GNC 355 piloci mogą korzystać z funkcji  
wsparcia WAAS/SBAS GPS, jednocześnie wdrażając nowo-
czesne radio do istniejącego już wyposażenia. System uzuskał 
uzupełniający Certyfikat Typu (STC), dedykowany dla samo-
lotów klasy I/II o masie 2,721 kg lub mniej oraz lekkich  
samolotów typu EAB.

Operatorzy mogą bez problemu wdrożyć nowy system do 
istniejącego wyposażenia ze względu na standardowe 
wymiary urządzenia. Żywy i kolorowy wyświetlacz nie sprawia 
problemu użytkownikom, a podwójne pokrętło koncentry-

czne oraz przycisk „home” sprawiają, że obsługa wyświe-
tlacza staje się prosta i uniwersalna. Interfejs użytkownika 
został dopasowany do wielkości monitora, nie tracąc jednak 
struktury menu. Piloci mają łatwy dostęp do różnych funkcji, 
map, planu lotu, najbliższego punktu trasy, procedur, punktów 
zwrtonych czy danych częstotliwości – wszystko za pomocą 
wyświetlacza dotykowego. Co więcej, istnieje możliwość 
tworzenia definiowanych przez użytkownika pól oraz skró-
tów, co pozwala na szybki dostęp do niezbędnych informacji.
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Zaawansowane podejście IFR

GNC 355, wyposażony w funkcje WAAS/SBAS/IFR, daje pilotom 
możliwość korzystania z dobrodziejstw odbywania lotów przy 
minimach LPV oraz podejść RNAV (Area Navigation Appro-
aches). Wiele z tych funkcji to podejścia z naprowadzaniem 
pionowym do wysokości 200 stóp nad ziemią. Piloci mogą 
również wykorzystywać ekran dotykowy i ruchome mapy do 
generowania spersonalizowanych wzorców funkcjonowania 
w bazie danych systemu nawigacyjnego lub do tworzenia 
zdefiniowanych punktów trasy, które z łatwością można 

umieść na planie lotu. GNC 335 oferuje również wspomaganie 
przy podejściu bocznym i pionowym podczas lotu wykonywa-
nego zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością.

Funkcje Comm o dużej mocy

Dwa modele – GNC 355 i GNC 355A – są dostępne z separacją 
miedzykanałową na poziomie 25kHz i 8.33kHz. Wykorzystując 
dane częstotliwości, pogodę na lotnisku, ARTCC i FSS, 
znalezienie częstotliwości i jej wgranie wymaga jedynie 
dokonania właściwego wyboru spośród pozycji na stronie 
informacyjnej lotniska. Urządzenie posiada również łatwy 
dostęp do częstotliwości niedawno używanych, niedalekich i 
zapisanych. Z wbudowanym monitoringiem częstotliwości, 
piloci mogą słuchać innych częstotliwości, pozostając na 
swoim kanale, np. monitorowanie komunikatów ATIS podczas 
pracy na częstotliwości kontroli ruchu lotniczego.

i kompaktowa budo-
wa,  sprawiają,  że 
urządzenie  można 
zamontować w każ-
dym kokpicie i kabi-
nie.

Ładowarka USB GSB 
15 otrzymała certy-

Identyfikator lotniska i typ częstotliwości są wyświetlane 
poniżej częstotliwości, tak by piloci mogli się pewnie komu-
nikować.

fikat FAA TSO oraz europejską autoryzację ETSO. 



przechyleniem mogą być także  połączone z autopilotami GFC 
500/GFC 600 i wybranymi autopilotami innych firm w celu 
wykonywania procedur, takich jak holdingi, lot po łuku do 
określonej pozycji (RF) oraz zaniechanych podejść. Właściciele 
samolotów mogą również zachować wiele z istniejących już 
przyrządów, paneli audio oraz wskaźników CDI/EHSI, takich 
jak urządzenia KI 208/209.

Connext Cockpit Connectivity oraz Advanced ADS-B „In” 
Display

Dodatkowe opcje obejmują możliwość sparowania GNC 355 
z dwukanałowym systemem ADS-B (Automatic Dependent 
Surveillance-Broadcast), takim jak GTX 345 lub GDL 88. 
Po sparowaniu z tymi produktami, GNC 355 posiada możliwość 
wyświetlania bezpłatnej subskrypcji FIS-B i ADS-B traffic 
targets oraz oferuje technologie TargetTrend i TerminalTraffic. 
System łączności Wireless Connext daje możliwość przesy-
łania planu lotu przez Bluetooth do i z połączonych urządzeń 
przenośnych i mobilnych, wyposażonych w Garmin Pilot oraz 
aplikacje FitPlan Go. Dane pozycji GPS oraz rezerwowa infor-
macja dotycząca położenia przestrzennego mogą być wyświe-

Integracja kokpitu

Szeroki wachlarz opcji interfejsów obejmuje G3X Touch dla 
certyfikowanych statków powietrznych i tych w klasie 
„experimental”/„special”, system G5 oraz autopiloty GFC 500 i 
GFC 600, w tym też te wyprodukowane przez innych 
producentów. Wyjścia odchyleń kursowych oraz sterowania 

tlane przez inne kompatybilne produkty. Piloci mogą też spa-
rować Flight Stream 510, by mieć dostęp do bezprzewodo-
wego korzystania z korzyści bazy Garmin Database Concierge, 
która wgrywa informacje z Garmin Pilot do GNC 355 w kilka 
minut.

Nowoczesne wyposażenie kabiny 
samolotu Boeing 737-200

Nasz amerykański partner – firma Universal Avionis, podpisała umowę z linią 
czarterową Nolinor Aviation z siedzibą w Mirabel w Kanadzie, wykonującą usługi 
pasażerskich przewozów czarterowych i przewozów towarowych w Kanadzie 
i do USA. 

Flota składa się z samolotów Boeing 
737-200, z których każdy może pomie-
ścić 119. pasażerów w pełnej konfigu-
racji  pasażerskiej  lub  może  być  też 
w konfiguracji mieszanej (pasażerowie 
i ładunek) albo w pełnej konfiguracji 
towarowej. 
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Dziesięć samolotów Boeing 737-200 linii Nolinor Aviation 
przechodzi obecnie program modernizacji awioniki, polega-
jący na montażu nowych wyświetlaczy UA EFI-890R oraz 
systemów zarządzania lotem FMS UNS-1L z funkcją SBAS UA. 
Celem modernizacji jest zwiększenie niezawodności opera-
cyjnej i liczby wykonanych misji.

Systemy FMS z funkcją SBAS stały się koniecznością dla 
samolotów komercyjnych, operujących na północy Kanady, 
gdzie pogoda może być wyzwaniem i zdolność do wykonywa-
nia procedur podejścia z RNAV GNSS LPV jest często wymaga-
na do ukończenia operacji lotniczych. Kombinacja analogo-
wych i cyfrowych wejść/wyjść w systemie  zarządzania lotem 
FMS UNS-1L czyni go wręcz  idealnym wyborem dla samolotu 
B737-200. Ponadto, szutrowe pasy startowe zawarte w nawi-

Na podejściu do Mary River, w północnej części Wyspy Baffina.

gacyjnej bazie danych FMS oraz podejścia z wykorzystaniem 
kursu na północ rzeczywistą (geodetyczną), jak też kompen-
sacja temperaturowa FMS były poszukiwanymi funkcjami,  
oferowanymi teraz wraz z FMS Universal Avionics.

Wyposażenie samolotu w wyświetlacze EFI-890R ma na celu 
zastąpienie przestarzałego sprzętu i uniknięcie trudności ze 
wsparciem eksploatacji starych przyrządów elektromecha-
nicznych, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo operacji i nie-
zawodność samolotu.

Modernizacja awioniki pozwala firmie Nolinor Aviation na 
spełnienie potrzeb przedsiębiorstw górniczych i transport 
ponad stu pasażerów do bardzo oddalonych wsi ,dostępnych 
jedynie drogą powietrzną.

Yves Bergeron, Dyrektor Operacyjny Nolinor Aviation

Jesteśmy bardzo zadowoleni z niedawnej instalacji EFI-890R i UNS-1L 
w naszych B737-200. Dzięki bezproblemowej integracji z kabiną załogi 

uzyskaliśmy zwiększoną dokładność naszych operacji lotniczych, a także  
świadomość sytuacyjną naszych pilotów. Teraz czerpiemy korzyści z nie-
zawodności tego systemu, co znacznie skraca przestoje samolotów.



Nowości dla BA – awionika

System zarządzania kabiną Venue™, 
obejmujący  zarówno  zarządzanie  
elektroniką  w kabinie, jak i rozrywką dla 
pasażerów na pokładzie samolotu oraz 
bezprzewodowa platforma rozrywki 
Stage, umożliwiająca swobodne i pre-
ferowane przesyłanie treści w całej 
kabinie podczas lotu cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem zarówno 
w Europie, na  Bliskim  Wschodzie, jak 
i w Azji. Nowy system Venue ma zostać 
wprowadzony w samolotach Dassault 
Falcon , które przejdą na niego z  syste-
mu FCMS1 oraz w samolotach Bombar-
dier Global z dotychczasowym syste-
mem CES. Udostępnianie treści bez-
przewodowych ma się odbywać na 
żądanie. 

Nowości w zakresie 
kabiny pasażerskiej

Wdrażanie  PBN w ATO

Loty zgodnie 
z procedurami PBN

25 sierpnia 2020 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego 
wyznaczył jako  datę graniczną, po której nie 
będzie możliwe prowadzenie szkoleń do IR 
bez PBN oraz po której wpis uprawnienia IR do 
licencji będzie automatycznie oznaczał, że 
pilot jest przygotowany do wykonywania 
lotów w PBN.

Rozwiązanie 
problemu GPS GLU

9 czerwca 2019 r. zespół CA  zauważył, 
że niektóre  urządzenia GPS-4000S 
i GLU-2100 miały zakłócenia w pracy, 
skutkujące  utratą  informacji GPS 
w niektórych samolotach. 
Problemy zostały tymczasowo usunię-

Przejście  z systemu FCMS1 na system Venue  nastąpi w samolotach Dassault Falcon.

Nowości w zakresie przepisów
To już oficjalne! Na podstawie tekstu opublikowanego w EU 2019/1170 prawie całe 
lotnictwo biznesowe jest zwolnione z modernizacji ATN-B1. Nowe przepisy zwalniają  
samoloty mające maksymalną certyfikowaną pojemność 19 pasażerów lub 
maksymalną certyfikowaną masę startową 45 359 kg (100 000 funtów) i których 
świadectwo zdatności do lotu zostało wydane przed 5 lutego 2020 r.

te, a ukończenie ostatecznej poprawki oprogramowa-nia spodziewane jest pod 
koniec 2020 r.
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Organizacje szkolące, które najpóźniej do dnia 25 sierpnia 

2020 roku nie uzupełnią programów, kadry instru-

ktorskiej, floty statków powietrznych lub dostępu do 

symulatora, pozwalających na prowadzenie szkoleń 

uwzględniających PBN, nie będą mogły kontynuować 

szkoleń do uprawnienia IR i zintegrowanych szkoleń do 

licencji liniowych

Aktualności III kwartał :

> Do samolotu  Piper Seneca  SP-CSL  dostarczyliśmy 

awionikę Garmin, na którą składały się:  Glass Cockpit 

G500 Txi, GPS/NAV/COM GTN 650 , wyświetlacz G5 oraz 2 

szt. modułu silnikowego GEA 110.

> Helikopter Robinson R44 wyposażony został w moduł 

konfiguracyjny-Garmin Adams Aviation - AV-300.

> W samolocie Cessna 172S LY-EET  wymieniliśmy 1 szt.  

baterii  do ELT Artex ME406.

> Nowa bateria do nadajnika  ELT 406 Artex zamontowana 

została w samolocie Turbolet L-410 SP-TPA, należącym do   

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej .

> W awionikę  Garmin –  2 szt. transponderów GTX 345R, 

systemy  GPS/NAV/COM GTN 650 oraz GPS/NAV/COM GTN 

750, audio panel GMA 35, antenę GMA 340 oraz 2 anteny 

GA 35  wyposażony zostanie samolot Beechcraft King Air 

C90A. Aktualnie nasz PART 154 jest w trakcie przygo-

towywania  montażu tych urządzeń.


