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ell 407 to konstrukcjo Żnono
i ceniono no cołym świecie
od premiery w l99ó roku

spŻedono okolo l 100 egzemplo
rzy. Model 447 zr.xtal skonstruowo-
ny z myś|q o Żostqpieniu populorne_
go Belb 2a6, joko rozwinięcie jego
paedlużonei wersji 206L LongRon
ger' Zochowujqc ogóJnq koncepcję
i ukiod śmigłowcc, moszynę skon
struowono jednok w proktyce od
nowo.

Następca 20ó
Nojbordziei ŻUcoiqco się W oczy

różnico w stosunku do LongRonge-
ro to cżero}opotowy wirnik główny,
zopazyczany ze skonstruowonego
dlo ormii rozpoznowczego OH 5BD
Kiowo (ll,odel 446). \l irnik wykorzy-
stuje beŻresursowe, kompozyłowe
lopoty oroz elementy głowicy i zo
pewnio lepsze osiqgi i większy kom
1oń lotu' Kobino Bello 407 jest za-
uwożo]nie szerszo dodotkowe l8
centymetrów oznoczo istotnq po-
prowę wygody zorówno pjęciorgo
siedzqcych z tyłu posożerów, jok
i osób zojmu]qcych dwo pzednie
fotele' W konstrukcji płotowco wy-
koŻystono kornpoŻ}ty węg]owe
(kompo4towo jest np. belko ogo

Zastosorvanie

mocnrejszego

silnika
pozwolilo

zwiększyĆ

maksymalną

masę startoWą

i poprawiło

osiągi na

większvch

\ĄrySokościach

i przy wysokich

temperaturach

powietrza

nowc), co umożliwilo uzyskonie
większej w1,trzymołości prŻy mniej
sŻej mosie' Zostosowonie mocniej
szego silniko turbowolowego Ro//s-
-Royce/r/iison 25AC47 poz"^tolilo

zwiększyć moksymcJnq mosę stor
towq i poprowilo osiqgi no więk-
sŻych wysokościoch i pzy wysokich
temperoturoch powietzc. Pod
względem porometrów tokich jok
ładowność i osiqgi uzyskono moszy_
nę mogqcq kon ku row ać z Eurocop-
terem ECl30 czy Agustct Al19.

Bell 447 zostol certfikowony
paez Trcnspoń Conodo no pocŻqt-
ku lutego l99ó r', dwo tygodnie
póŹniej otrzyrnol ceMikot FM'
Wkrótce potem ruszylo seryjno pro
dukcjo w lobryce Bello w Mircbel
w koncdyjskim Quebecu.W 1997 r
zoklod opuścilo l40 eqzempląr4,
iysięczny egzemp]orŻ trofil do klien_
to w czerwcu 2010.

Wszechstronny
Mode 407 to moszyno noprow

dę uniwersolno wykożys$łany
jest joko śmigłowiec dyspozycyjny,
rotownicŻy, gcśniczy, do tronspońU
zológ plotform wieńniczych c4l też

PŻez rozfiloite służby pub iczne'
Beil 40l wsłowił się też wyprowq

CharałerysrycŻne noŹe no 9óŹe ] pod kob]nq, zobezpieczÓ]q.e pued skulkomi zowadŻeń]o o ouewodv



spe.iolnvtryb Q! et Cr!ise po&olo obniłć h.lĆs no p[clo.e pżez zmnjej57Ći e obrolół !v]rn]ko

Nis(]e podwÓŻ]e ploŻowe spldw., źe wsiodon e i w.''siodon. nie
dookoła świoto od grLrdnio 200ó
do mojo 2007 Colin Bodi iJenni{er
Murroy oblecieli Ziemię trosq pŻez
bieguny, pokonujqc w ciqgu 189
dnii300 godzin ot! 58 tysięcy kilo
metrów ncd 34 krojomi. Celem te_
go Przedsięwzlęcio, przeprowodŻo'
nego we współprocy z Królewskim
ToWo lŻystwem Geogroficznym, by
ło promowonie wledŻy rn'in' w 28
szkoloch no trcsie wyprowy, o tokże
zbiórko funduszy dlo międzynoro_
dowej orgonizocji 5OS Chidrens
Viloges (tok te some SOS Wioski
Dziecięce|)'

Szklany Bell
BeI 4a7, który zowitol do Kon

stancino, to fobryczny egzemploz
demonstracyjny nojnowszej wersji
GX' Pod względem wykończenic
jest to śmigłowiec w worioncie dys
pozycy]nym, ze sl<ózonym1 {otelcmi
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' ŻoJeWn]a]]aarn] po5aźcrDlrl i{l lt(]

511'c:|(l !lido.7nośa (i r,ochr cbcct_
i!v,.i .)rr-.jt7i:ni) i/ie (inri, !"1pLr
ll'1 l sz1llrlrll ''l lzrł1cch

Nojc eJlarłszr: r:eczo r' wcłsj GX
]cst tlb11crl 1l17,'rooór\' i.1]ei ].5Ż
aze l qd|. .i_J wi|i..lsn^\'!! śnr
ololcu' W p(rró\łnoll L] .c !!sz!st
rlch. irnych lo j--\t /os(o(Lrloco
pLrsto T)l(c d\!o w -. . e .rrr.n! cie
(lrilriltc azne, dwc on.logo,"re
pn'ir,'cdi {pred rosciorri.rr I ,,!vjo-

(oś.i(] llir:rz) i lro.le plzclqcznilrirv
Gclz e s 

'- 
pocziolv re t'rzill! i5 (cLźfi

(ó!v, .rb'..rl'- \! (oŻĆVr.l śn-iqlo\!cul
Nov,i' Be]l ,i0l,esi p je rrłsu,,,l

w svlicc. śnl.łowcem/ .v\r łorynl
zoStoso!\crno a!t)irlrloco da ro
st.ndord, w srrrl'o otoch G,onero
A! ot'on .lntcglo\'"'.rllr1 rlwion l,ę
Ljornlir,' Gl000' CŻ) 10 l.l10 sens.l
r:joi Ol"szelr, bo ru',pcsrlżel e

'l0lGX w Gcłmł'.o nic bilo proslrl
irs1uaclc1, jol< \\r ioleinlm sLmoo
.i.. Be \'!spóne Z Gormin.]n]
oJro.o.r"'rłf spe.;o nq, śl|l!]ioVY'.o
\!q |\'ersję s!ltemLr' ozlloczonq
G i 000H' ulrzlr ę(]nlo jqcq soeq'{l le
lotu teqo rodzoj! sk]t(ów powietE
n!ch Pun.tcln wy,ścitl b,vio ono izo
plzvc7vn \ł\'pod[ó|! śnliqlo\'ic()WV(:h

r'lelu u n cll Llr]rlłlil,' s]e urilnoc'
!]dfb! p ot d\'sp.]ni)wol 

',v ę(!Żq ic
ś(io o(tL]o ne] ilcr'\.-i\.l ().]!ł]7e n
1rlnllcc;i \'i \'nl !tł.ślr]_" (ierLn(L]

t]olz i h!órc'. 5,!5teJlLr' Pl!.€ ll(]a
Gi000H' od po.Żqt(ori c)sItr!i

L r.r..bn...'!!,]]]L -.]. io .]ói

Srcdnico wirniko (m)

Długość (m)

Wysokość (m)

Moso włosno {kg)
MToW (ks)
Prędkość przelotowo (km/h)
Prędkość n ieprzekroczcl lno (km/h)
Pułop zowisu z wpływcm ziemi (m)

Pułop zowisu bez wpływu ziemi (m)

Zosięg (km)

Moks długotrwołość lotu (h)
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nod ogólnq koncepcjq modlikocji
Gi 000, po próby w locie i ceff]ko
cję, zoięły obu firmom pó]tora roku.

Stereo i w kolorze
Wyposożono w szklony kokpit

wersjo GX jest droźszo od podsta_

wowego Be//o 407 z trcdy.ylnynl
pzyzqdcmi o ok' l50 t),s' dolarów

pfty cenie mosŻyny bliskiej 3 mln
USD to roptem parę procent. Za tę
kwotę otŻymujemy oprócŻ 1Ypo

Ty n. komer. ]ej po e widŻenio (pon że])

wych g osscockpitowych udogod
nień nieocenione Ż punktu widze
nio beŻpiecŻeństwo systemy, to kie
jok HTAWS (He icopter Terrcin
Aworeness ond Worninq System),

I

-
:

Systenl

3D audro

ostrzega

ze stronv.

W którą
powrnlcn

spojrzcć piIot

synterycŻne ŻobrcŻowcnie terenu,
TIS (Troffic nformotion System),
rejestroc]o lotu no <ońoch 5D czy
komero ogonowo, ukozujqco obroz
1ylnej pólsfery ze śmiglem ogono
wym ino ekronie MFD. Zupelnie
niesomowitq sprowq iest system 3D
oudio ifunkcjo sterowonie głosem,
pozwoIojqco pzelqczoc częstot iwo

ści rodio bez odrywonio rqk od drqż
ków. system dźwięku pzestzenne
go,,umieszczo" dzwięk pochodzqcy

ę

F
H

Zespo ony wsloźn k mo.y PS (po ewei) śr nÓw] w]elkie Ut.tw enie

Reklomo
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M]mo wi. a.h elr.nin!' la] .o plzlzLrr]ólv ni_A.qr.n].zo po! widz.n o

z prowej, dźwiek z interkomu Ż i]'łu'
o synte\_cŻne ostżezenio rl]chowe
Że strony' w którq powinien spojzeć
pilot' system HTAWS, który rnożno
Ustowić w jeden z tŻech stopni cŻL]_

lości, reoguje incczei, niż TAWS
!ł somo]ocje, biorqc poprowkę no
lypowo,,smigłowcowe" syłuocje.
system syntet}cŻnego zobrozowo-
nio terenu HSVT sygno izuje zb iżo
nie się do potencia n]e niebczpiecz

G la00H tct

nrodvflkacja

ztlLlnego G I 000.

uu'lględniaiącą
Specvfikę lotu

śmigtclrvcórv

nych obiektów l<o orem żói\nr,
o nostępnle czerwonym Pr)'zq
dem, który'wprowio w zcchw""ł pio-
tów pr4'zwyczojonych do konwen
cjono]nych wskoźników, jest P5
Power Sltuotion ndicotor. Ten ze
sPo ony w5(oźnik pozwc c jednym
rŻutem oko zwefy,fikowoc, czy nie
dochodzi do pŻeclqżenio zespo]U
nopędowego, co WcŻeśniej Wymo
goło odc4'łonio tzech przy'zqdów

Ż różnych źródel w różnych miej
scoch dźwlę(owego otoczenia pilo
tc, np. sygnoiy odbierone przez ro

dio no różnych cŻęstot iwościach
mogq być słyszo ne z lewei ub

t2

)edn / Ąet B.Io aa7 .n nroż ,łość lÓhleg. Żlo7e.i. łop.1w]nrik. nP P7t' hÓndlrÓw.niL]



Calościowe
podejście

zaprezentowane

przez Garmina
w G1000H

wznacza
nowy standard

śmiglowcowej

awion iki

obrotów W}twornicy goŻów, tem
perotury i momentu' Moło tego,
gdy grozi paekroczenie któregoś
z porometrów, wskcźnik błysko no
żólto, potem no czerwono. To zno
cznie zmnieiszo obciqżenie piloto'

Zostosowony si nik Ro//s-Royce
25a C47B wyposożony jest w mi-
1<roprocesorowy sterownik FADEC
i rozwijo moc 813 KM, zcpewniojqc
prędkość prze otowq 246 kmlh' Bell
,ł0lGX jest przy tym stosunkowo ci
chy; dodotkowo podczos lotu moź
no jednym pŻyciskiern włqczyć
fL]nkcję Quiet cruise, kióro pŻeŻ
odpowiednie zmniejszenie prędko
ści obroiowej wirniko dodotkowo
Żmniejszo notężenie generowonego
hołosu' 5prowdziiśmy _ to dziołol

oczywiście, Bell 1a7GX nie jest
pierwszym w świecie śmigłowcern
z cy,f rowymi przyzqdomi. Podobny-
mi1unkcjomi dysponujq również pi-
oci innych moszyn, choćby otojq
cych w LPR Eurocopźerów' Jednok
colościowe, spójne podejście zopre_
zentowone przez Gormino
w G1000H wyznoczc nowy ston
dord śmigłowcowej owioniki'

Michol Setlak
EgŻeńpoż demonśrocy].y ńr ŻĆńÓńolowore wypukle słby ponolońiczne
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