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Minęło już siedem lat od wprowadzenia na rynek samolotu 
Diamond DA42 Twin Star. Ten futurystycznie wyglądający, 

dwusilnikowy dolnopłat po pięciu latach doskonałej sprzedaży 
na światowych rynkach, doczekał się zdecydowanie mocniejszej 
wersji rozwojowej. Sprawdźmy, co kryje się pod przyrostkiem NG.

Tekst: Krzysztof Niewiadomski
Zdjęcia: Kuba Siemień, autor

NG to oczywiście skrót od „Next 
Generation”, ale czym faktycznie jest 
ta następna generacja? Dzięki uprzej-
mości firmy JB Investmens, polskiego 
przedstawiciela firmy Diamond 
Aircraft, udało nam się spojrzeć 
z bliska na wersję DA42NG Platinium, 
będącą aktualnie najnowocześniejszą i 
najmocniejszą odmianą Twin Stara na 
świecie. Wprawdzie dieslowski DA42  
z mocniejszymi napędami otrzymał 
europejski certyfikat EASA w 2009 
roku, a amerykański FAA 
w 2010, w Polsce to wciąż samolot 
„nowy”. Jego użytkownicy zwraca-
ją zresztą uwagę, że wielu pilotów nie 
wie wszystkiego o tej maszynie, a na-
wet narzekają, że w niektórych kwe-
stiach, chociażby spalania, w kra-
ju pojawiły się nieprawdziwe infor-
macje. 
DA42NG to rozwinięcie modelu Twin 
Star TDI, który wyposażono w dwa 

turbodoładowane silniki TAE Centu-
rion o pojemności dwóch litrów każ-
dy. Z łączną mocą 270 koni mecha-
nicznych samolot przyjął się na ryn-
ku, ale z biegiem lat wzrastała liczba 
użytkowników narzekających na nie-
satysfakcjonującą ich moc. Głównym 
celem w projektowaniu wersji NG 
było więc dołożenie koni mechanicz-
nych. Udało się - aż za dobrze. Dzięki 
zastosowaniu znacznie nowocześniej-
szych dieslowskich silników Austro 
Engine AE300 z tej samej pojemności 
wykrzesano łącznie 336 koni mecha-
nicznych, a więc o prawie 70 KM wię-
cej niż u poprzednika. Warto przy oka-
zji zaznaczyć, że mówimy o mocy cią-
głej - chwilowa moc startowa to aż 350 
koni mechanicznych. Wprawdzie tak 
jak w poprzednim modelu nie moż-
na już latać na pełnej mocy w trakcie 
przelotu (maksymalnie pięć minut), 
to jednak wpływ mocy na charakte-

rystyki samolotu w pełnym wymiarze 
przelotów stał się zauważalny. Także 
dlatego, że zmieniono śmigła - z mo-
delu MT-3 na MT-6 (stałoobrotowe).

Osiągi
Zacznijmy od wad. Po zmianie sil-
ników samolot stał się cięższy o po-
nad 150 kilogramów, co mimo kla-
sy dwusilnikowej, w jaką się wpisuje, 
DA42, jest mimo wszystko wynikiem 
dość istotnym. Równocześnie nale-
ży zauważyć, że do góry powędrowa-
ła także maksymalna masa startowa. 
MTOW jest większe o około 120 kilo-
gramów. Okazuje się zatem, że nowe 
silniki ograniczyły możliwości pasa-
żerskie/bagażowe/tankowania o oko-
ło 30 kilogramów, choć jak przyzna-
ją piloci, w praktycznym wykorzysta-
niu samolotu na trasach jest to różni-
ca niezauważalna. Trzeba jednak  
pamiętać, że przy startach  

Zdjęcie w tle:
Diamond DA42 Next Generation nad łąkami w okolicach Siedlec. Maszyna  

dysponuje znacznie większą mocą dzięki nowym silnikom Austro Engine.  
Przy okazji jednak jest nieco cięższa od pierwowzoru TDI.
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z pełnym załadowaniem pilotujemy sa-
molot znacznie cięższy od poprzednika, 
co wpływa chociażby na większą inercję 
maszyny, ale także, co trzeba dodać, lep-
szą stabilność w powietrzu.
Większa moc silników musiała się natu-
ralnie przełożyć na wyższą prędkość prze-
lotową - wzrosła ona o około 10 węzłów. 
Teraz przy ziemi samolot lata 150 wę-
złów, zaś na FL120 prędkość oscylu-
je w granicach 170 węzłów. Niestety, 
wbrew niektórym opiniom, nowe napę-
dy są także bardziej żarłoczne, na go-
dzinę lotu będziemy bowiem potrzebo-
wali po jednym galonie więcej na każdy 
z silników. Aktualnie więc średnie spa-
lanie przy 60 proc. mocy na przepust-
nicach to około 10,3 galona na godzinę, 
co przy 76 galonach pojemności zbior-
ników paliwa pozwala przelecieć do  
1 180 mil morskich w opcji tankowania 
pod korek.
Piloci DA42 zaznaczają, że choć samo-
lot jest cięższy od starszej wersji, 
w trakcie rozbiegu czuć wyraźnie, że 
„zbiera się” znacznie chętniej. Tyle tyl-
ko, że większe przyspieszenie nie idzie 
w parze z długością startu - wręcz 
przeciwnie. Poderwanie cięższego sa-
molotu, przy braku rekonfiguracji pła-
towca, siłą rzeczy oznacza zwiększenie 
prędkości oderwania. Stąd po dokład-
nej analizie danych technicznych DA42 
i DA42NG widać, że do startu now-
sza wersja potrzebuje 200 metrów wię-
cej (733 metry zamiast 527 m), a do lą-
dowania około 50 metrów więcej (617 m 
zamiast 572 m). Spadła także średnia 
prędkość wznoszenia, z 1 280 stóp na 
minutę (wersja TDI) do 1 150 (NG).  
To wynik także gorszy niż w benzyno-
wej wersji z Lycomingami, choć tam 
mocy jest jeszcze więcej (360 KM).  
Różnica między „benzynówką” i „die-
slem” jest oczywista, ale także w zesta-
wieniu starszych Thielertów do Austro 
Engine da się wychwycić inne charak-
tery - o ile bowiem do starszych napę-
dów można było lać zarówno paliwo Jet 
jak i zwykłą ropę, o tyle w nowych na-
pędach respektowany jest wyłącznie 
Jet. Diamond Aircraft nie zdradził nam 
powodów ograniczenia wyboru pali-
wa do nowych silników - być może jed-
nym z nich mogła była próba ominięcia 
dodatkowej certyfikacji dla paliwa ON. 
Poza tym dostępność Jeta na większych 
lotniskach jest powszechna, nie wystę-
puje na nich standardowa ropa, pomi-
jając już kwestię, że „nafta lotnicza” jest 
od niej znacznie tańsza.

   Diamond DA42 NG  Diamond DA42 TDI
Napęd:   2x Austro Engine AE 300   TAE Centurion 
Moc startowa:  350 KM    270 KM
Długość:  8,56 m    8,56 m
Rozpiętość:  13,4 m    13,4 m
Wysokość:  2,5 m    2,5 m
MTOW:   1 900 kg    1 784 kg
V maks.:  184 węzły   174 węzły
V przelotowa.:  174 węzły   165 węzłów
V przeciągnięcia: 61 węzłów   62 węzły
Pułap operacyjny: 18 000 stóp   18 000 stóp
Zasięg:   2 183 km   2 088 km
Zużycie paliwa:  10,3 gal/h   8,3 gal.h
Długość startu: 733 m    527 m
Długość lądowania: 617 m    572 m Zdjęcia w tle:

Charakterystyczna gondola  
silnika  i trółopatowe,  
stałoobrotowe śmigło  

MT-6. Kontrola silnika  
przed startem ogranicza  

się do wciśnięcia  
jednego przycisku.

Zdjęcie na dole:
Maksymalne obroty silników to 2300 RPM.

Zdjęcie na dole:
W kokpicie Garmin Perspective.

Zdjęcie na dole:
Drzwi z tyłu gwarantują wygodne wsiadanie. Zdjęcie w tle:

W związku z dużą średnicą  
śmigieł zastosowano charakte-

rystyne, wysokie podwozie.  
Niestety w czasie kołowania  
po trawiastych, nierównych  

nawierzchniach, nie gwarantuje 
wysokiego komfortu  

w kabinie - koła wolą raczej 
twarde pasy i drogi kołowania.
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Bezpieczeństwo i komfort
Samolot zgodnie z wysokim stan-
dardem utrzymywanym przez 
Diamond Aircraft jest dopuszczo-
ny do lotów w znanych warunkach 
oblodzenia. Instalacja przeciwoblo-
dzeniowa jest doskonale widoczna 
na krawędziach natarcia skrzydeł, 
śmigłach i w sekcji ogonowej.
W najnowszej wersji zainstalowa-
no doskonały szklany kokpit Gar-
min Perspective, przedstawiający 
na monitorze PFD trójwymiarowe 
zobrazowanie przestrzeni. Opcjo-
nalnie możemy go doposażyć w ra-
dar pogodowy Garmin GDL69A 
Satellite Data Link - NEXRAD ze-
spolony z systemem pogodowej  
informacji satelitarnej, system TAS 
informujący o ruchu (także wy-
świetlający jego trójwymiarowe 

zobrazowanie na PFD). Oglądany 
przez nas samolot to wersja Plati-
nium, a więc ta z najwyższej jako-
ści wykończeniem. Bardzo głębo-
kie fotele dla pasażerów dają nie-
zwykły komfort podróży, obszer-
na owiewka gwarantuje jasność 
wnętrza, którą wzmaga dodatkowo 
luksusowe, skórzane obicie foteli 
i miękkie dywaniki. Spędzić w tym 
samolocie ponad cztery godziny 
w powietrzu to sama przyjemność.
Wróćmy jednak jeszcze do wła-
sności pilotażowych, poprosili-
śmy bowiem kilku pilotów latają-
cych zarówno DA42 jak i DA42NG 
o sprostowanie plotki, jakoby na 
autopilocie samolot nie potra-
fił lecieć prosto, wykonując ciągłe, 
płynne górki. Dowiedzieliśmy 
się, że powodów może być 

kilka. Pierwszy to czułość autopi-
lota w stosunku do panujących 
warunków - starsze modele Twin 
Stara były wyposażone w urządze-
nie CAP 140, nowsze natomiast 
w Garmina GC700 zintegrowane-
go z platformą G1000. Drugim 
z powodów, bardziej prawdopo-
dobnym, może być różnica tempe-
ratur i rozciąganie się / kurczenie  
linek stalowych. W trakcie czyn-
ności okresowych linki w układzie 
sterowania są dokładnie sprawdza-
ne pod kątem prawidłowego nacią-
gu. Więcej jest w tym jednak szu-
kania dziury w całym - w Konstan-
cinie spotkaliśmy pilota, który nie-
dawno na wersji NG wykonał 8-go-
dzinny przelot do Szwajcarii i z po-
wrotem nie mając absolutnie żad-
nych uwag do pracy autopilota.

Czy Diamond DA42NG to fak-
tycznie aktualny lider klasyfika-
cji dwusilnikowych samolotów 
tłokowych? To oczywiście zależy 
od wymagań i oczekiwań zama-
wiającego. Fakt pozostaje jednak 
faktem, że zastosowanie napę-
dów diesla (także nowych, moc-
niejszych) udowodniło, że w kla-
sie dwusilników latanie wcale nie 
musi być piekielnie drogie. Docho-
dzi do tego sam komfort pilotażu. 
To wręcz niebywałe, że na panelu 
między fotelami mamy tylko dwie 
dźwignie przepustnicy - identycz-
nie jak w odrzutowcach. Pieczę 
nad silnikami sprawują komputery, 
a kontrola przedstartowa ograni-
cza się do wciśnięcia i przytrzyma-
nia dwóch przycisków (po jednym 
na silnik). Zadanie wydaje się ba-

nalnie proste - wciskamy przycisk  
i silnik samoczynnie wchodzi na 
obroty pozwalając komputerowi 
sprawdzać automatycznie wszyst-
kie parametry jego pracy, ciśnienie 
oleju, temperatury cylindrów itd. 
Prościej się nie da.
Dodatkowo Twin Star to aerody-
namiczny majstersztyk - jego do-
skonałość powala na kolana. Gdy 
przymierzaliśmy się do zdjęć 
air-to-air na południu Warszawy, 
pierwsze podejście do platformy 
fotograficznej (Cessna 182) wyko-
naliśmy na zbyt dużej prędkości. 
Zdjęcie mocy z przepustnicy nie 
dało praktycznie żadnego efektu. 
Podejście na pozycję przestrzeli-
liśmy o kilkaset metrów, a ja sam 
miałem wrażenie że lecę dosko-
nałym szybowcem. Może to mieć 

zalety, np. gdy trzeba dolecieć do 
celu z awarią silników. Trzeba jed-
nak dobrze znać maszynę, by wy-
konywać bezpieczne podejścia bez 
przelotów. Nadmiar prędkości moż-
na zgasić klapami (do pozycji APP 
można je wysuwać już przy 133 wę-
złach), ale brak hamulców aerody-
namicznych przy stromym zejściu 
i dużej szybkości może dać się we 
znaki niedoświadczonemu pilotowi.

DA42 - w trzech wersjach silniko-
wych, z bogatym, nowoczesnym  
wyposażeniem i pełną certyfikacją  
w Europie i USA jest doskonałym 
rozwiązaniem pomiędzy lekkim 
dwusilnikowym Tecnamem P2006,  
a ciężką, sześciomiejscową Senecą. 
Za nowy egzemplarz DA42NG  
zapłacimy około 500 tys. euro. 

Zdjęcie w tle:
DA42NG w konfiguracji do lądowania. Klapy do pozycji 
„approach” można wypuszczać już przy 133 węzłach.

Zdjęcie na dole:
Dwa silniki pozwalają osią-

gnąć moc startową 350 koni 
mechanicznych, ale można  

ją utrzymać tylko przez  
pięć minut.


