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Rozpiętość (m)

Długość (m)

Wysokość (m)

Moso włosno (kg)

MToW (ks)
Moso uźyteczno {kgJ
Prędkość moksymolno (km/h / kts)
Prędkość przelotowo (km/h / ktos)
Pułop (m / ft)

Prędkość wznoszenicl (m/s / łł/min)
Zosięg z rezerwq 45 min (km / NM)

Mirage

I 3,1

8,8
3,4

1397
l95rr
593

447 / 224
395 i 213

7 624 / 25AAA
ó,2 / ]22c

2487 / 1343

Rynek nie znosi próźni, więc Pipe.
zmienil sinl< no 350 konny Lycc-
ming T o 540 AE2A iw poździerr _

D :: ::.:,11.1'"T i :" :: l:
I zO ubt"ql"qo wielu z zo
mio.ern stworzenio olternotywy
dlo wprowodzonel w 1978 sze-

ściomie jscowe j Cessny P2l0N
Centurion Ż clśnieniowq kobinq'
Proto1}p (PA 4ó 300T) ob otono
30 listopodc l979 r., o wersję se
ryjnq zoprezentowono dopiero
w istopodŻie l982 r Somoot
UŻyskol ceffikot FM we Wże_
śniu l9B3 r.

Pierwsze 404 moszyny PA 4ó
3 0P Molibu wyposożone by1y

w oszcu ędne, prŻystosowone do

przelotów no zubożonej mieszon
ce tu.bodolcdowone si nil(i Contl
nentol TS O-520BE o mocy 310
KM, Żopewniojqce zosięg (z re_

zerwq) l550 NM' Błędy eksplo-
otacji, popeinione ptzez ptzyzwy
czoionych do wzbogoccnio mie
szonkl pilotóW, byly payczynq se_

rii incydentów iwypodków, Ż któ_

rych jeden Żokończyl się wypłotq
poszkodowonemu pi otowi 32
mln USD (lll) odszkodowonio
przez limę continento|. W kon_

sekwencji iych wydorzeń w l98ó
r. zoprzestono produl<cji Mo ibu
z silnikonri Continentol
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<u l9B8 roku rozpoczeto produkcję
slę w}twożonego do dziś PA-4ó_
350P Mo ibu Mlroge. Poczqt<owo
w somo otoch tych montowono
owionikę {irmy King, późnjej Więk-

sŻe powodzenie Żysl(oly produ<ly

Gormino. Z czcsem stondordowym
wyposożeniern stoł się g oss cockplt
Avidyne Entegrc, nob) r'r'com pozo
sta\łlono jednak moż iwość wyboru
owionikiGcrmin G1000. W 1995 r.

pzedniq szybę Ż pleksig osu Żmie
niono no wie oworshłowq szk]onq

keionkę, o w l999 r' zostosowono
mocnieisze skrzydło, zopro]ektowo
ne d o turbośmigiowej odmiony PA
4ó 500TP Molibu Meridion'

Kabina
Czym Molibu różni się od somo_

lotów, Ż któryml ałyl<le momy do
czynienio? odpowiedź bŻmi pfte
stronności i kom{ońem kobiny. Mc_
libu to po prostu otoiqco limuzyno.
Do somo otu WchodŻi się po schod
l<och, ul<ozujqcych się po otworciu
do nej częśc dzwi' W prŻestronnym
wnętĘU no posożerów czekojq cŻe_

ry Wygodne fotele z indylłiduolnymi
nowlewomi, uchwltomi no kubl<i

i oświetlenlem oroz rozkłodonym
sto ikiem no prowej burcie. W ty nej

części ciśnieniowe] kobiny jest mnó-
stwo mle]sc(r no bagoź. Równleż pi-

loci no dwóch p'ednich fote och
nie mogq noŻe(oć no ciosnotę' No
dobrq sprowę moźnc uznoć Miroge
zo moły somo]ot dyspoŻycyjny'

Michoi Set/ok

Mówi właściciel
Posiodocz Pipero Miroge, plot

z PPL, 800 h, którv wcŻeśnlei lotoł
cŻeromiejscowq colL]mbiq i uż}Ąło

somolotu do ce ów turystycŻnych
i podróĄ biznesowych, ulwożo Mo
libU zo somolot dużo wyqodnlelsł

W)rgod ne {Óie € posożerów w koń{igulo.i k u bowe]' nr ędŻ.v niń Pżejście d o p otow Ol -lo. o 4b.
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WewnqtrŻ jest cisŻei, do <obiny nie
tzebo lvchodzlc po sl(ŻYd e, ]est
duźo rnie]sco do posożerów i no
boqoż. Novum d o pzesiodojqcego
się z mniejszego somolotLr jest Użt-

wonie hermelyzocll wymogo od
piloto dod.tkowei r]\ł.lgi, tlz_.bo

S.rod. 7orow.a7 (onrfuń!

bez uzupelniania

Samolot rna

\V}'s t afcZl| ąc'V

Zasięg. b}'

palllva dolccicĆ

na prz)'klacl

do MacLvtu
ocZF'\'1ś0ic

Z 4_5-minuto\Vą

leZe rWą
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porrriętoć, by ustowic wysokość ko_

binowq no 500 stóp powyżej ee_
wocji otnisko doce owego. Herme-
tyzocjo to duł komfoń d o Zołogl
i posożeró\ł kończq się problemy
z zotokomi, nie mo ucioŹ iwośc]

zwiqzonych z lnstolociq t enowq.
Niedostatki? W Lrpo ne dni klimory
Żocjo no Żiernl mogłoby byc sku
tecŻnieiszc, podobnie grzonie kobi
ny pŻy mrozoch' W ocie przy mo
cy pzelotowei instolocio r.o Żodo
wolojqcq wydajność ' Zo\lerając
posożerów, tzebo pomiętoc o ko
lejności: nojpierw zojnrowone jest

miejsce obok piloto, żeby sorno|ot
nie podporlsię ogonem, potem pa-
sożerowie z 1yłu i nc końcu pilot.

PrŻeciśnięcie s]ę do pżodu osobom
o dużei tusŻy może sprowloć trud
noścl' somolot leci z prędkościq
zędu 150 węzłów 1AS, prędkośc
podejścio to 85-90 węzlów (pelne

klopy, podwozie). No otniskach
trowiosiych Somo ot spisuje się nie_

źle, nie jesi zbył wrożliwy no nie-
równości, śmigło mo W}storczojqcy
prŻeświt' Krót[o? Nojlepszy somo-
lot tlokowy w tej k osie - choć wło
ściwie stonowi klosę Som d o siebie'

Zdaniem prlota
Todeusz Brodo, pl ot dyspoŻycyj'

ny (5000 h): Z punktu widzenio pi-

loto Miroge to przy]emny, doprcco-
wony sorno ot dYspozlclin,v o osiq-
goch epszych niź pzecietne tej klo

sie. Sprowdzo 5ię świetnie Żorówno
\ł lotoch korporocyjnych, iok i pł
Wotnych. Mo WystorcŻojqcy zosięg
(ok' 2500 km), by beŻ uzupelnion]o
poliwo dolecieć np' do Modryu

Puedn bocożnik mieś.jdo.15 lq lod!nk!

Ż Wymogonym w otoch lFR zopo
sern no 45 minut otu. Nowoczesny
g]oss cockpit ulotwio ś|edzenie po_

rometróW ]otu i sinika, jest też do_

skonolq pomocq !v trudnych wc-
runkoch otmosferycznych iw lotoch
lFR. Wie ko pornocq jest także ro
dor pogodowy i system onlykolizyj
ny, ostŻegojqcy prŻed stotkorri po_

wietznymi Żnojdujqcymi w zb}ł ma
ej od eglości' Rodor sprowdzo się
doskonole w chmuroch, pomogo
jqc ornijoć rejony si nej tUrbu encil,
opodów czy burŻ' System pżeciwo_
b1odzeniowy, Ż pneumotycŻnie od
odzonymi krcwędziomi notorcio
skzydel i ogzewcnymi lopotomi
śm1g1c dziolo w trybie outomatycŻ_
nym ub ręcznym' Silnik o mocy
350 KM, chowone podwoŻie ido
procowono oerodynomil<o płotow
co orcz hermeĘowono <obino po
zwoloja osiqgoc prędkości do 433
km/h i wysokości oż do 25 rys. stóp,
umoż iwiojqc ornijonie obsŻorów
złej pogody,,górq"' W otoch traso
wych uĄrvołem zwykle 55 % mocy,

co pozwo o1o Uzyskoć stołq pręd-
kośc 3ó0 kmih' Możno utŻymtlvoc
prędkośc ok' 400 km/h, o e kosz

iem więksŻego zuŹyclo po iwo
i zrnnieiszenio Zosięgu' Si nlk wymo-
go kontro i temperotur cylindrów
(pzechłodzenie), zwłoszczo pod
czos znlżcno i dlugiego podejścio
do lqdowonio Temperoturę regulu-

le sie sklodem mieszonki.
Mokslmo no rnoso stońowo

l950 kg kwo1lfikuje moszynę do
lotg'ooril otnlskowei tŻW ,, ight"
:or:el 2000 kg)' co pou'ożnle ob_
-:.: .)'.-, otniskowe itp. Sinik
iaia'.". ]:,-]ccŻo ".oż i\Ąośc Uzupeł

Mu'age, choĆ
jednosilnlkowy,

ZaLicZa slę

do kategorii

high

performance,

dlatego wymaga

Type Rating.

Todeusz Brodo
Zowodowy pl ol

i ś niglo,łcołV
; nnlotem 5000 l.
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Pżedn o 9o eń ńo dość prostq (o.sir!t.ię

nianio poliwo no każdym otnisku.
Somo ot wyrnogo do stortu no wy-

sokość 20 m o<' ó30 m poso.' do
lqdowonio znod pzeszl<ody 20 m

ó00 m (dobieg 3l 0 m)' Może stor
towoć i qdowoc no otniskoch tro
wiaslych; lqdowonie i stoń Ż trowy
wymogo od piloto nieco subte no
ści ze wzg ędu no duże porcie nc
przednie kolo. Dostęp do kokpitrr
jest dość utrudniony ze wzg ędu no
molq pzestrŻeń mlędzy fote omi pi

otów' Miroge w piotowaniu jest

bcrdzo poprowny i przyjemnv, mo-
newrowonie no Żjemi nje sprowic
trL]dnośc ' somoot ten, choć jed

nosi]n]ko\łt, Żo czc się do kotegorii
high peńormonce' d]otego wymo_

oo T|pe Rotinq.
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