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PC-12 NG to samolot
general aviation
z najwyższej półki.
Wielkość, komfort, osiągi,
łatwość pilotażu, prosta
obsługa bez wymiany części
gorących w połowie
resursu. Wszystkie cechy
pożądane przez
prywatnego właściciela,
ale powiedzmy od razu:
zamożnego.fo
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Ś wiat zawodowców związa-
nych z GA jest podzielony
zasadniczo na dwa obozy:

ortodoksyjnych stróżów wożenia
ludzi wyłącznie na dwusilnikach
oraz wyznawców idei maszyn jed-
nosilnikowych. Argumenty tych
pierwszych są oczywiste, ale też…
trochę nudne, podczas gdy argu-
menty tych drugich – co najmniej
intrygujące, a na pewno zaraźliwe.

„Jednosilnikowcy” wytaczają na
początek statystyki śmiertelnych
katastrof spowodowanych awarią
jednego z dwóch silników, którym
przeciwstawiają niezawodność
współczesnych silników turbino-
wych i śladową lub zerową (w za-
leżności od metody) liczbę kata-
strof spowodowanych awarią jedy-
nego silnika w turbopropach. No
cóż, mając jeszcze w pamięci ze-
szłoroczną tragedię załogi wojsko-
wej Bryzy, do jakiej doszło podczas
symulacji utraty jednego silnika,
nie sposób pozostać obojętnym na
tę argumentację...

Jeżeli to nas przekona, to dalej
są już same zalety jednosilnikó-
wek: większy nadmiar mocy,
mniejsze koszty eksploatacji, moc-
niejszy kadłub, chroniący pasaże-
rów podczas awaryjnego lądowa-
nia, itd., itp...

Dyskusja jak świat szeroka,
w Europie została zamknięta

dość arbitralnie przez EASA. Jed-
nosilnikowe samoloty zostały
praktycznie wyeliminowane z ko-
mercyjnego przewozu pasażerów
przez ograniczenie go do lotów
w dzień i z widzialnością (VFR).
Za oceanem podejście jest mniej
urzędnicze: np. w Kanadzie Pila-
tusy PC-12 wykonują rozkładowe
loty pasażerskie i nikomu to nie
przeszkadza.

Tak czy owak, wytwórnia uloko-
wana w szwajcarskiej miejscowo-
ści Stans u podnóża majestatycz-

nej góry Pilatus, programowo two-
rząca wyłącznie maszyny jednosil-
nikowe z napędem turbinowym,
patrzy dalej poza rynek przewozów
pasażerskich w Europie i widzi
mnóstwo zastosowań; nie tylko wi-
dzi – ma ciągle niesłychaną liczbę
zamówień.

Pilatus, z idei i poniekąd z ko-
nieczności, adresuje swoje samo-
loty do właścicieli prywatnych
i bardzo dba o to, by – mimo że
maszyna jest bardzo zaawansowa-
na – były proste i przyjemne w pi-

Pod względem
osiągów,

masy użytecznej
i kosztów

eksploatacji
PC-12 NG

przebija nawet
dwusilnikowego

Beechcrafta
King Air...
Warunek:

z jego zalet
skorzystać może

tylko jego
właściciel

LATALIŚMY
Pilatus PC-12 NG

PC-12 NG podczas prezentacji na lotnisku Warszawa Babice, 2 grudnia 2009 fot. Michał Setlak

Czasem trudno sobie to wyobrazić, ale jednosilnikowy - znaczy obszerny!
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„Prywatna
awionetka”

ze wszystkimi
zaletami

samolotu
liniowego
lądująca

na skrawku
trawiastego

pasa pod
domem...

swoją karierę tu, a nie w DC-2,
pierwsze pół jego książki by nie
powstało, a przez drugie pół nie
uzasadniałby swojej rezygnacji
z latania...

Młody pilot fabryczny Michael
z wyraźnym ukontentowaniem ob-
jaśnia mi wszystko. Znam ten typ.
Nie da mi niczego tknąć. No nie,
żartuję, mogę wyregulować sobie
fotel: góra dół, oparcie, podłokiet-
nik, podudzie, zagłówek. Fanta-
stycznie. „Te kulki musisz widzieć
w jednej linii”– pokazuje mi tajem-
niczą konstrukcję z trzech kulek
nad tablicą przyrządów. Jeszcze
jeden przyczynek do rozważań na
temat Landemaschine Wojtka
Dombrowskiego. W każdym razie
ten drobiazg świadczy o szwajcar-
skiej precyzji. Przecież projektowa-
nie samolotu zaczyna się od „refe-
rence eye point”, więc pilot nie
może siedzieć byle jak, tylko tak,
jak konstruktor przykazał!

Pilatus ma jeszcze kilka orygi-
nalnych rozwiązań. Należą do
nich migające światła lądowania
których jest aż pięć. Uczynienie te-
go samolotu widocznym dla in-
nych to bardzo ważny przyczynek
do zwiększenia bezpieczeństwa –
statystyki mówią jasno: prawie
wszystkie katastrofy lotnicze biorą
się z runway incursions. A idea la-
tania jednosilnikowego nie potrze-
buje zbędnych wypadków, które
by wypaczały jej słuszność.

Gdy dopasowałem fotel do
swojej osoby, Marcin zagląda
jeszcze do kabiny: „tylko jakby
trzeba latać VFR, to powiedz mu
jakie częstotliwości, jaki krąg, no
i wiesz co”. Wiem. Szwajcar nie
potrzebuje jednak za bardzo mo-
jej pomocy. Na wyświetlaczu PFD

w mieście to zawsze sporo radości
i krzyku.

Bardziej, niż komfort podróżo-
wania (na uwagę zasługuje wystrój
wnętrza projektowany przez BMW,
skóra, meble na wysoki połysk i…
pomysłowa, dyskretna toaleta), in-
teresuje mnie pilotowanie.

Kabina pilotów po prostu hipno-
tyzuje swoimi licznymi ekranami
Honeywella. „Wyganiam” z pra-
wego fotela Marcina Gauksztola,
pilota Sky Share Club, który już
niedługo będzie latał pierwszym
w Polsce Pilatusem NG. Marcin
się nie daje, ale w końcu z niechę-
cią ustępuje. Widać, że samolot
już go oczarował. Ale ja też ani
myślę siedzieć z „państwem” na
skórkowanych fotelach. Nie na ta-
kich salonach się bywało... Dziś
tylko kokpit mnie interesuje. Pilot
czuje się w nim naprawdę świet-
nie. Gdyby Ernest Gann zaczynał

lotażu i dzięki temu również mak-
symalnie bezpieczne.

Zdawałoby się, że zaporowa ce-
na, porównywalna z małym biznes
jetem lub używanym dwusilniko-
wym (czytaj: zdolnym zarabiać
pieniądze) turbopropem, jak np.
King Air, skutecznie pohamuje
klientów. Jednak nie: ci, co potrze-
bują podróżować naprawdę często
i na dodatek bliżej mają do pry-
watnego trawiastego lądowiska,
niż np. na Okęcie, wybierają PC-
-12… Ciekawe zjawisko: apetyt
rośnie w miarę jedzenia. Na to
drogie cacko przesiadają się
w pierwszym rzędzie ci, którzy do-
tychczas używali do lotów prywat-
nych i korporacyjnych samolotów
takich, jak Cessna Caravan czy Pi-
per Saratoga, a już w znacznej
mierze ci, co dotychczas latali na
„tradycyjnym” PC-12. Ci ostatni
stali się już wyznawcami marki i je-
dyną rzeczą, jaka mogła by ich
jeszcze bardziej uradować, jest ul-
tranowoczesna wersja PC-12 NG,
obecnie już standardowo dostar-
czana przez Pilatusa. Tyle radości
za jedyne 4 mln USD…

Jeżeli to komuś za drogo w sto-
sunku do tego, jak często ma po-
trzebę latania, może kupić sobie
udział w samolocie. Na tym pole-
ga oferta Sky Share Club, która to
firma, bazująca dotąd wyłącznie
na samolotach Cirrus, zamierza
rozszerzyć swoją działalność o pro-
dukt bardziej luksusowy. Zorgani-
zowana przez nią prezentacja PC-
-12 NG, która odbyła się 2 grud-
nia na warszawskich Babicach,
wzbudziła spore zainteresowanie
prasy, potencjalnych klientów i pi-
lotów. Wiadomo – nowy samolot

Owiewka na końcówce skrzydła skrywa radar pogodowy

Nowa generacja oznacza przede wszystkim zintegrowany system Honeywell Primus Apex
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widzę przygotowane częstotliwo-
ści Babice Info i Warszawa Infor-
macja. Jednego tylko jestem cie-
kaw: jak sobie da radę dyżurny
AFIS z wieży. My tu przecież w sto-
licy gadamy przez radio po pol-
sku. Ale to za chwilę, bo Michael
komentując każdy swój ruch uru-
chamia silnik. Niezbyt to trudne:
włącza jeden, słownie: JEDEN
przycisk na overhead panel. Resz-
tę wykonuje system. Podaje pali-
wo rozruchowe, reguluje obroty,
testuje pusher & shaker wolantu,
czyli sygnalizowanie przeciągnię-
cia itd. Na kołowaniu dokonuje
się hermetyzacja kabiny. Michael
włącza instalację przeciwoblodze-
niową, bo mamy grudzień i chmu-
ry. Domyślam się że „buty” na
krawędzi natarcia są sterowane
automatycznie i pilot jest uwolnio-
ny od obowiązku kontrolowania
grubości warstwy lodu, by wie-
dzieć, kiedy je włączyć.

Tymczasem Michael, nawet nie
zdając sobie sprawy z moich emo-
cji, przyjmuje od Info instrukcje
kołowania. Znany mi z głosu dy-
żurny z wieży mówi po angielsku,
jakby nigdy nic. Stołeczność lotni-
ska jednak zobowiązuje...

Elektroniczna check-lista to dziś
standard, komputer gada call-outs,
turbina szumi zadziwiająco cicho.
To kolejna zaleta jednego silnika.

Robimy backtrack do progu pa-
sa, Pilatus odwraca się na kieru-
nek startu po bardzo małym pro-
mieniu.

Bierzemy rozbieg. Przy 87 wę-
złach uniesienie przedniego koła
i prawie natychmiastowe oderwa-
nie. Nad progiem pasa mamy już
600 stóp wysokości względnej.
Ciągnie do góry 1800 stóp na mi-
nutę. Nieźle, nawet zważywszy, że
przyleciał z Buochs w Szwajcarii,
to jest 2 h 25 min, więc ma pół
paliwa, ale łącznie 8 osób na po-
kładzie. Przechodzimy na War-
saw Aproach. Mając 187 knotów,
przebijamy się przez chmury na
3500 stóp. Pilotuje automat. Py-

Od 2008 r.
dostarczono

już 150
egzemplarzy

najnowszej
wersji NG

(od 1994 r.
łącznie ponad
tysiąc PC-12)

LATALIŚMY
Pilatus PC-12 NG

Pilatus PC-12 NG

Maks. prędkość przelotowa (rzecz./wskaz.)
280 KTAS (519 km/h) / 240 KIAS

Prędkość minimalna (wskaz.) 66 KIAS (122 km/h)
Zasięg 1573 NM (2889 km)
Wznoszenie (masa maks.) 1920 ft/min (9,14 m/s)
Pułap 30 000 ft (9 100 m)
Długość startu na 15 m 800 m
Długość lądowania z 15 m 558 m
Silnik turbinowy Pratt & Whitney PT 6A
Moc (pełna/zdławiona do) 1740 KM / 1200 KM
Maksymalny zasięg 1500 km
Liczba miejsc maks. 9+2
Załoga min. 1
Maks. masa startowa 4 740 kg
Masa własna 2 800 kg
Maks. masa użyteczna przy pełnym paliwie 458 kg

fot. Pilatus Aircraft

Ogrzewany wskażnik kąta natarcia - aktywuje system ostrzegania pilota przed przeciągnięciem
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Michael wciska
przycisk APP.
Samolot sam

ustawia się
na ścieżce

i rozpoczyna
zniżanie

w chmurach.
Na wyświetla-

czu mapka
podejściowa
Jeppessena

a po niej
pełznie zielona

sylwetka
samolotu,

podając
w którym

miejscu
procedury
jesteśmy.

To jest
dzisiejsze
lotnictwo.

tam o radar pogodowy. Michael
przywołuje jego wskazania na
główny wyświetlacz. Pogoda na
podkładzie topograficznym. Do-
skonałe. Jest jeszcze stormscope,
czyli wskaźnik wyładowań. Ten nie
zgłasza żadnych niebezpie-
czeństw. Gdzieś pod chmurami
Płock, reszta lotu to będzie stan-
dardowa procedura podejścia na
ILS-DME do pasa 33 na Okęciu.

Nad chmurami piękny błękit
i słońce w oczy. Sięgam po bardzo
starannie dopracowaną przysłonę
przeciwsłoneczną z przyciemnio-
nego szkła. To nie jest tylko od-
chylana od góry w dół szybka.
Można przez system pantografów
przesunąć ją sobie na bok i na do-
wolną odległość od oczu. Kolejny
drobiazg, który cieszy. A w Boein-
gach kapitanowie gazety sobie wy-
wieszają na szybie…

Lecimy poziomo z prędkością
230 kt, czyli 420 km/h prędkości
wskazywanej. Na wyświetlaczu
ground speed i wiatr względny.
Spory dziś. Miło tak mknąć. Okrą-
żamy Warszawę od wschodu,
Okęcie Director podaje kurs prze-
chwycenia lokalizera 290º i ze-
zwala na podejście ILS-DME 33.
Michael wciska przycisk APP. Sa-
molot sam ustawia się na ścieżce
i rozpoczyna zniżanie w chmu-
rach. Na wyświetlaczu mapka po-
dejściowa Jeppessena, a po niej
pełznie zielona sylwetka samolotu,
podając, w którym miejscu proce-
dury jesteśmy. To jest dzisiejsze
lotnictwo. Nie ma odwrotu od
techniki.

Wychodzimy z chmur, przed na-
mi podejście i tocząca się kula
świateł Calverta zaprasza nas do
lądowania. Ale my nie tu, Michael
gada z Wieżą, która kieruje nas na
direct na Babice. Słyszę, jak dyżur-
ny z wieży na Babicach sprząta
nam drogę: Cessnę przed czwar-
tym zakrętem skierował na pas Re
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Pilot fabryczzny PIlatusa, Michael Alb, prezentował samolot w Warszawie
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trawiasty, inny samolot postawił
w holdingu nad Żeraniem. Mówił
po polsku. Poustawiawszy wszyst-
kich, dyżurny wali do nas z grubej
rury:„Pilatus cleared to land”. Na-
gle Michael dostrzega małą Ces-
snę przed nami. „They are landing
on the grass” mówię szybko. Pilot
nie wierzy... słusznie – mogę być
podstawionym agentem konku-
rencji. „Babice Info, confirm that

Cessna is landing on grass”. Info
afirmuje.

Michael rozłącza autopilota
i podchodzi. Nagle widzę – to
kompletna rzadkość na Babicach –
stado białych ptaków, podrywają-
ce się z progu pasa. Sytuacja jak
z materiałów szkoleniowych. Mi-
chael podejmuje decyzję: „Going
around due to birds”. Dodaje gazu
i chowa klapy. Źeby zrobić drugie
podejście, musi wykonać sławetny
warszawski antyhałasowy krąg. Za
górą śmieci skręca w prawo, wyso-
kość 800 altitude. „Climb 1500”

mówię mu stanowczo. Nie będzie-
my dawać krzykaczom pretekstu.
Michael wykonuje. Pokazuję mu
osiedle, nad które nie wolno mu
wlecieć, oraz pozycję na której ma
zgłosić „Downwind”. Wyprowa-
dzam go tubylcom tylko znanymi

LATALIŚMY
Pilatus PC-12 NG

łatwy pilotaż
i bardzo dobre osiągi
niskie koszty
eksploatacji 250 USD/h
komfortowa, obszerna
kabina pasażerska

wysoka cena
(4,2 mln USD)
ograniczenia kategorii
jednosilnikowej
(niedopuszczony do
komercyjnych lotów
IFR i VFR noc)

–

–

+

+

+

Pilatus PC 12 NG
Podejście na Babice, na lewym ekranie mapa wykonanego podejścia ILS na EPWA

Konstrukcja podwozia umożliwia korzystanie
z lotnisk trawiastych

Wymiary PC-12 NG
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kanałami na prostą. Na coś się
moja obecność przydała. Ptaszy-
ska nadal okupują próg. Tym ra-
zem krążą bardzo nisko nad zie-
mią. „I’ll overfly them” – mówi Mi-
chael. Przelatuje wysoko nad sta-
dem, ale i nad progiem. No i cie-
kawe, co teraz zrobi. I tu mi się tak
naprawdę Pilatus spodobal. Mi-
chael ląduje. Ja oceniam, że bę-
dzie sromotny przelot i kolejny go-
-around, ale pilot fabryczny wie, co
robi. Przyziemienie w połowie pa-
sa, krótki dobieg, nawet bez dra-
matycznego hamowania i skoło-
wujemy w Bravo pod wieżę... Nie
dał mi polatać, a chcialem spraw-
dzić, czy naprawdę tak świetnie ro-
zegrali siły na sterownicach, jak się
chwalą w Pilatusie. Po locie zaga-
duję Marcina, który musiał już la-
tać PC-12 NG „w rękach”. Po-
twierdza: „Siły na sterach mniejsze
niż w Cessnie 172, a nawet w Cir-
rusie. Tylko na lotki reaguje dostoj-
nie, jak prawdziwy pasażerski sa-
molot.” Wystarcza mi to. Wrażenie
na mnie zrobiła przede wszystkim
totalna integracja glass cockpitu
i ta niezwykła dla mnie automaty-
zacja. Michael, który skacze kurso-
rem po ekranach, korzystając z to-
uch pada jak w laptopie na cen-
tralnym panelu, przywołuje mapę,
radar pogodowy, podejściówki.
Niesamowite. Jakoś nie wyobra-
żam sobie, że właściciel takiego
samolotu odmówi sobie przyjem-
ności osobistego pilotowania na
rzecz urzędowania w salonie z tyłu.
Ale może się nie znam...

Krzysztof Krawcewicz Re
kl

am
a

Firma Pilatus,
główny

protagonista
idei latania na
jednym silniku

podkreśla, że na
1,5 mln godzin

wylatanych
łącznie przez

samoloty PC-12
nie było ani

jednego
wypadku
wskutek

przerwania
pracy silnika

Olbrzymie drzwi cargo
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