
i opra co wał do dat ko wo ofer tę kom -
ple men tar ną – sa mo lo tów o po sze -
rzo nym ka dłu bie i przez to więk szej
licz bie miejsc jak jed no sil ni ko wy 5-
oso bo wy DA 50 i dwu sil ni ko wy DA
62 (test w PLAR 1/16) z licz bą miejsc
5-7. Kon cep cja sa mo lo tu 5-miej sco -
we go mo że się wy da wać... ory gi nal -
na, ale gdy się przyj rzeć eks plo ata cji
kla sycz nych jed no sil ni ko wych 6-
miej scó wek z tło ko wym na pę dem,
to oka że się, że szó ste miej sce jest
bar dzo rzad ko wy ko rzy sty wa ne - ze
wzglę du na li mit ma sy uży tecz nej
i dy le mat „im wię cej osób - tym
mniej pa li wa i mniej szy za sięg”.

W tym kon tek ście licz ba 5 miejsc
w ukła dzie 2+3 wy da je się opty mal -
na dla sa mo lo tu jed no sil ni ko we go

high per for man ce, ale sta no wi na dal
wy zwa nie dla kon struk to ra - aby
mo gły z nich sko rzy stać re al ne do -
ro słe oso by i nie kosz tem no mi nal -
ne go za się gu. 

Dia mond po ka zał pierw szy pro to -
typ 5-miej sców ki DA 50 w 2007 r.
po czym za trzy mał pra ce. Po wo dem
był brak sil ni ka die sla od po wied niej
mo cy, ale też prze rzu ce nie przez fir -
mę wy sił ków na pro jekt D -Jet. Du żo
szyb ciej za koń czo no na to miast pra -
ce nad dwu sil ni ko wym DA 52, za
któ re go na pęd po słu ży ły wła sne sil -
ni ki Au stro En gi ne AE330 (AE300
po chip tu nin gu) o mo cy 180 KM. DA
52 w wer sji se ryj nej ozna czo no DA
62. Tym cza sem DA 50 słu żył do róż -
nych stu diów (m. in. w 2015 r. po ka -
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P
o 15 la tach od roz po czę cia
pro duk cji pierw sze go sa mo -
lo tu na pę dza ne go sil ni kiem

Die sla, moż na po wie dzieć, że fir ma
Dia mond sta ła się świa to wym li de -
rem w za sto so wa niu te go na pę du
w lot nic twie. 

Pięć osób 
– je den sil nik

Sa mo lo ty z na pę dem Die sla wy -
twór ni z Wie ner Neu stadt to przede
wszyst kim po pu lar ne czte ro oso -
bów ki: jed no sil ni ko we DA 40 i dwu -
sil ni ko wy DA 42 (test w PLAR 8/15)
wy pro du ko wa ne już w licz bie od po -
wied nio 1850 i 775 eg zem pla rzy.
Dia mond nie spo czął na lau rach

PLAR

Pięcioosobowy
diesel high
performance
stał się faktem
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za no go na tar gach we Frie drich sha -
fen z sil ni kiem tur bi no wym Iw czen -
ko). Po zo sta ją cy na dru gim pla nie
pro jekt jed nak sys te ma tycz nie ewo -
lu ował. Opra co wa no no wy ka dłub,
tym ra zem z kom po zy tów nie szkla -
nych lecz wę glo wych. Dzię ki te mu
znacz nie ob ni żo no ma sę wła sną ca -
łe go sa mo lo tu. Zna le zio no też wła -
ści wy sil nik, któ ry w mię dzy cza sie
„doj rzał” – fran cu ski Sa fran o mo cy
260 KM. Ob lot pro to ty pu w mar cu
2017 r po twier dził ocze ki wa nia co
do osią gów. Sa mo lot przed sta wio ny
na Frie drich sha fen ‘17 w dwa ty go -
dnie po ob lo cie wy wo łał sen sa cję
i uru cho mie nie li sty ocze ku ją cych.
Pro du cent za po wia da że dla ryn ku
bę dzie to sa mo lot re wo lu cyj ny. 

Ma sa i osią gi
Jest to pierw szy sa mo lot GA

z na pę dem tło ko wym, któ ry przy
peł nych zbior ni kach pa li wa bę dzie
mógł za brać pe łen kom plet pa sa że -
rów (5 do ro słych osób) i prze le cieć
w ta kiej kon fi gu ra cji po nad 1000
NM (1850 km). 

Sa mo lot bę dzie miał ma sę uży -
tecz ną 570 kg. Peł ne zbior ni ki
miesz czą 189 li trów pa li wa, któ re za -
bie ra ok. 150 kg cię ża ru uży tecz ne -
go. Na pi lo ta i pa sa że rów po zo sta je
za tem 420 kg, co przy pię ciu oso -
bach da je 85 kg na oso bę!

Przy za le d wie 60% mo cy sa mo lot
bę dzie le ciał z pręd ko ścią 155 wę -
złów czy li 287 km/h.

Kon struk cja
Z punk tu wi dze nia tech nicz ne -

go, DA  50 nie jest roz wi nię ciem sa -

Pierwsze loty
potwierdziły
oczekiwania 
co do osiągów
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Na trzeci kwartał 2018 firma
Diamond Aircraft

zapowiedziała uzyskanie
certyfikatu EASA 

i rozpoczęcie produkcji
seryjnej samolotu DA 50 V

Nowa struktura płatowca z kompozytów węglowych, niewrażliwa na zmiany temperatury, może być lakierowana w dowolną kolorystykę

Na trzeci kwartał 2018 firma
Diamond Aircraft

zapowiedziała uzyskanie
certyfikatu EASA 

i rozpoczęcie produkcji
seryjnej samolotu DA 50 V
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Pod wzglę dem wła sno ści ae ro -
dy na micz nych sa mo lot ma ty po wy
dla wszyst kich Dia mon dów pro fil
skrzy dła, wy ba cza ją cy błę dy pi lo -
ta żu i jed no cze śnie za pew nia ją cy
do bre osią gi. Sa mo lot ma ła god ną
cha rak te ry sty kę prze cią gnię cia, do
pręd ko ści mi ni mal nej za cho wu je
peł ną ste row ność - jest bez piecz -
ny. Bez pie czeń stwo bier ne pa sa że -
rów za pew nio ne zo sta ło, po dob nie
jak w po zo sta łych mo de lach przez
kon struk cję ka bi ny o wzmoc nio nej
wy trzy ma ło ści na wy pa dek twar -
de go lą do wa nia. Ca łość wy ko na na
jest z włó kien wę glo wych i ży wi cy
nie wraż li wej na zmia ny tem pe ra tu -
ry. Ozna cza to, że sa mo lot mo że
być ma lo wa ny na do wol ny ko lor,
a nie tyl ko bia ły.

DA 50 bę dzie wy po sa żo ny
w układ prze ciw o blo dze nio wy TKS,
cer ty fi ko wa ny do wlo tu w zna ne
wa run ki ob lo dzie nia (FI KI). 

W kon cep cji ae ro dy na micz nej
po ja wi ła się jed nak no wość. Sa mo -
lot ma dwusz cze li no we kla py. Ma ją
one za pew nić krót ki start i lą do wa -
nie (roz bieg 400 m, do bieg 370 m),
oraz bar dzo do bre wzno sze nie po
star cie.

Jak we wszyst kich sa mo lo tach
Dia mon da, ste ro wa nie sa mo lo tem
od by wa się przy po mo cy kla sycz -
ne go drąż ka. Ste row ni cę po stro nie
pa sa że ra opcjo nal nie bę dzie moż na
mieć de mon to wal ną

Wy po sa że nie
Ak tu al nie pro gram prób w lo -

cie wy ko ny wa ny jest na kil ku pro -
to ty pach. Je den z nich (przed sta -
wio ny na zdję ciach) jest jed no -
cze śnie eg zem pla rzem de mon -
stra cyj nym, wy po sa żo nym w ele -
ganc ką skó rza ną ta pi cer kę i wy so -
kiej ja ko ści ele men ty wnę trza. DA
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mo lo tu czte ro miej sco we go DA 40
w któ rym „upcha no” pią te miej sce
lecz ma no wą kon struk cję ze
znacz nie po sze rzo ną ka bi ną.
W dru gim rzę dzie sie dzeń zmiesz -
czą się wy god nie trzy do ro słe oso -
by. Nie mniej jed nak przy pro jek to -
wa niu te go sa mo lo tu wy ko rzy sta -
no wie le roz wią zań spraw dzo nych
z DA 40, DA 42 i DA 62. Skrzy dło
ma tak sa mo kon struk cję dwu dź -
wi ga ro wą, mię dzy dźwi ga ra mi
umiesz czo no po jed nym alu mi no -
wym zbior ni ku pa li wa w każ dym
skrzy dle.

PLAR

DA 50 ma instalację
przeciw-
oblodzeniową TKS
i w planie certyfikat
do lotów w znanych
warunkach
oblodzenia (FIKI)
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Diamond DA 50-V

Sterowanie mocą odbywa się za pomocą jednej dźwigni

Głównym założeniem co do osiągów był zasięg 1000 mil morskich przy pełnym załadowaniu i pełnych zbiornikach 
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50 bę dzie w swo jej kla sie sa mo lo -
tem luk su so wym, za pew nia ją cym
wy so ki kom fort po dró żo wa nia.
Miej sce pra cy pi lo ta jest przej rzy -
ste. Ste ro wa nie sil ni ka od by wa się
przy po mo cy jed nej dźwi gni. Sys -
tem FA DEC sam usta wia skok
śmi gła na pod sta wie pa ra me trów

lo tu i ob cią że nia sil ni ka. W ra zie
awa rii elek tro ni ki sil nik prze cho dzi
w tryb opty mal nej pra cy, po zwa -
la ją cy na bez piecz ne kon ty nu -
owa nie lo tu.

Sa mo lo ty Dia mond DA 50 bę dą
wy po sa żo ne w awio ni kę Gar min
G1000 NXi. Jest to uno wo cze śnio -

31

na wer sja sys te mu G1000. Ma
szyb szy, dwur dze nio wy pro ce sor
za sto so wa ny, któ re go pra ca jest
za uwa żal na już od mo men tu uru -
cho mie nia sys te mu oraz wy świe -
tla cze o znacz nie więk szej ja sno -
ści i kon tra ście. Bar dzo przy dat na
jest też łącz ność bez prze wo do wa,
któ ra umoż li wia przy go to wa nie
pla nu lo tu w do mu i szyb kie wgra -
nie go do sys te mu po wej ściu do
sa mo lo tu. 

PLAR1/18

R E K L A M A

Szeroki kadłub pozwala na układ miejsc 2+3 

Eleganckie wykończenie wnętrza
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Samolot seryjnie
będzie wyposażony
w awionikę Garmin
G1000 NXi
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wod no ścią (awa ryj ność po ni żej
1:100000 h), niż szy mi kosz ta mi ob -
słu gi (pra ce co 100h) i eks plo ata cji
wy ni ka ją cych z mniej sze go zu ży cia
tań sze go pa li wa ja kim jest naf ta
lot ni cza. 

Sil ni ki Sa fran wy bra no ze wzglę -
du na ma ły cię żar. Na pęd z wa łu
prze nie sio ny jest wprost na śmi gło
(bez prze kład ni). Sil ni ki są chło dzo -
ne po wie trzem, nie ma chło dze nia
cie czą ca łych cy lin drów. Dzię ki te -
mu sil nik o mo cy 260 KM wa ży nie -
wie le po nad 200 kg 

Dia mond za po wie dział fi na li za cję
prób cer ty fi ka cyj nych DA 50-V na
III kwar tał 2018. 

Ce na no we go DA 50-V nie zo sta -
ła jesz cze ujaw nio na. Na le ży się
spo dzie wać że bę dzie niż sza niż ce -
na DA 42 czy li niż 700 tys. eu ro. 

Woj ciech Je zior ski
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Sil nik
Tym ra zem nie bę dzie to pro -

dukt po wią za nej z Dia mon dem
wy twór ni Au stro En gi ne. Do na -
pę du DA -50 V wy bra no fran cu -

ski sil nik Sa fran SMA, czte ro cy -
lin dro wy bok ser o mo cy 260
KM. Dia mond po sta wił w swo -
ich kon struk cjach na na pęd Die -
sla (wy jąt kiem są dwu oso bo we
DA 20) z sil ni ka mi ben zy no wy -
mi). Sil ni ki Die sla prze wyż sza ją
kon ku ren cję ben zy no wą nie za -

PLAR 1/18
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DA 50-V
(da ne wstępne)

Roz pię tość (m) 13,41
Dłu gość (m) 9
Ma sa wła sna (kg) 1230
Masa startowa maksymalna (kg) 1800
Pojemność zbiorników paliwa (l) 189
Zasięg na 50% mocy (km) 1890
Silnik Safran/SMA SR305, 260 KM, diesel
Śmigło MT Propeller, 3-łopatowe, stałoobrotowe
Pręd kość maksymalna VNO (km/h) 320 (TAS)
Pręd kość minimalna VS0 (km/h) 111 (IAS)
Producent: Diamond Aircraft GmbH, Austria

Silnik Safran 
ma moc 260 KM 
i waży tylko 200 kg

Nowością w konstrukcjach Diamonda są dwuszczelinowe klapy skracające długość startu i lądowania
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