
łącznika, co jest istotną przewagą
nad najbliższą konkurencją. W za-
sadzie można powiedzieć – wsia-
dasz i lecisz. My wsiadamy w czte-
ry osoby. W tym mój przyjaciel Ma-
ksim Sotnikow, duży facet, ważący
ok. 100 kg i niewiele od niego
mniejszy pilot doświadczalny Bell
Helicopters – Will Williamson.
W zbiornikach mamy ok. 150 kg
paliwa. Wiatr ok. 4-5 kt, bez zna-
czącego wpływu na osiągi.

Pierwszy raz
Odrywamy się od ziemi. Dźwignia

w górę. I jesteśmy w windzie, która
jedzie w górę z prędkością 1900
stóp/min. Latamy kilkadziesiąt mi-
nut po okolicy. Widoczność z kabiny
jest doskonała. Robimy kilka autoro-
tacji. Legendarny układ przeniesie-
nia napędu i wirnik pochodzący
z modelu 206L-4 daje pełne zaufa-
nie i poczucie kontroli, a w zasadzie
braku specjalnej potrzeby kontroli.
Obroty są bardzo stabilne i dają du-
ży zapas siły nośnej. W próbach au-
torotacji nieocenione jest wyjątkowo
sprawne działanie systemu FADEC,
któremu wkręcenie silnika z pozycji
„idle” do pozycji „fly” zajmuje nieca-
łe 2 sekundy. Robimy też cały szereg
manewrów z wyłączoną hydrauliką
sterowania. Stery pracują niewiele
ciężej niż wcześniej, a śmigłowiec
jest łatwy w kontroli.

Doszukiwanie
się wad

Przy prędkości ok. 108 węzłów
pojawiły się wibracje. Zgodnie z in-
formacjami uzyskanymi od firmy
Bell, komfort lotu z dużymi prędko-

ściami może podnieść amortyzator
Frahma. Został on już certyfikowa-
ny i jest dostępny w produkcyjnych
śmigłowcach. Egzemplarz, którym
lataliśmy go nie posiadał. Nie miał
też zresztą podsufitki i hamulca
wirnika. Ale to dlatego, że był to
dość „surowy” śmigłowiec, wyko-
rzystywany w procesie certyfikacji.
Wybaczone.

Miłość?
Bell 505 Jet Ranger X rzeczywi-

ście bardzo mi się spodobał. Mą-
drze zaprojektowany, łatwy w ob-
słudze, intuicyjny śmigłowiec. My-
ślę, że ma szanse powtórzyć suk-
ces rynkowy modelu 206, który
jest dotąd najbardziej popularnym
śmigłowcem na świecie wyprodu-
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kowanym w ponad 7 tysiącach eg-
zemplarzy. 505 zapełnia lukę po-
między nieco tańszymi Robinso-
nem 66 i Airbusem H120 a dużo
droższymi modelami H125 i H130
oraz Bellem 407. Jego wielkim atu-
tem na rynku będzie uniwersal-
ność. To śmigłowiec, który świetnie
nadaje się do prywatnego latania,
nawet rodzinnego i wakacyjnego.
Bardzo dobrze sprawdzi się w biz-
nesie. Ze względu na dużą moc,
doskonałą widoczność i elastycz-
ność w konfiguracji wnętrza nada-
je się także do operacji patrolo-
wych, a może nawet lotnictwa
HEMS. Co do mnie – chętnie szko-
liłbym na Bellu 505. Dobrze by wy-
glądał w żółtym kolorze.

Marcin Szamborski

dają bardzo komfortowy dostęp
do wnętrza. Trzy osoby z tyłu usią-
dą w komfortowych warunkach.
Nie brakuje też miejsca na nogi.
Plusem jest płaska podłoga. Usta-
wienie wnętrza można elastycznie
konfigurować, dzięki czemu ten
śmigłowiec może mieć naprawdę
wiele zastosowań. Bagażnik 505
wydaje się trochę mniejszy niż Ro-
binsona R66, ale według danych
producenta są takie same. Przewa-
gą Bella jest głębokość, umożliwia-
jąca przewożenie dłuższych baga-
ży. A gdyby było mało, to można
wyciągnąć fotele kabiny i zrobić
sobie furgon. We wnętrzu najwięk-
sze wrażenie robi jednak doskona-
ła widoczność. Kabina jest zapro-
jektowana w taki sposób, że daje

widoczność w promieniu 200
stopni. Świetna jest też ergonomia.
Na panelu wyposażonym standar-
dowo w awionikę Garmin G1000
wszystko jest ułożone w taki spo-
sób, aby zapewnić jak najbardziej
intuicyjny dostęp do informacji
i przyrządów.

Czynności wstępne
Procedura uruchomienia silnika

turbinowego to element szczegól-
nie istotny dla pilota. W Bellu zo-
stała ona maksymalnie uproszczo-
na dzięki dwukanałowemu (zdupli-
kowanemu na wypadek niespraw-
ności podstawowego) systemowi
FADEC. Uruchomienie polega za-
tem na wciśnięciu jednego prze-
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W marcu byłem na tar-
gach Heli Expo w Dal-
las. Tuż obok w Fort

Worth znajduje się Bell Training
Academy. Kiedy dostałem propo-
zycję wypróbowania najnowszego
Bella 505 Jet Ranger X długo się
nie zastanawiałem. Pierwszy pro-
dukcyjny śmigłowiec o numerze
seryjnym 65011 czekał na mnie
w pogodne, bezwietrzne piątkowe
przedpołudnie.

Zapoznanie
Jak wygląda z zewnątrz, każdy

może ocenić samodzielnie. Zaczy-
nam od rozejrzenia się we wnętrzu.
Kabina jest naprawdę przestronna.
Drzwi otwierane przeciwstawnie

PLAR PLAR

Dźwignia w górę.
I jesteśmy w windzie,
która jedzie w górę
z prędkością
1900 stóp/min
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WYDARZENIE
Nowości

Bellu 505

Podczas
tegorocznego

Heli Expo
w ręce klienta
trafił pierwszy
Bell 505 Jet
Ranger X.

W tym samym
czasie Marcin
Szamborski
miał okazję

zasiąść za jego
sterami

i wypróbować
w locie.

Nasza załoga po locie. Od lewej: Maksim Sotnikow, Will Wiliamson i autor.

W Bellu 505 kabina jest przestronna, oferuje sporo możliwości aranżacji i do tego bogato przeszklona. Nic, tylko podziwiać widoki i cieszyć się lotem.
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