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Wiatrakowiec Xenon jest dobrze znany czytelnikom ML Skrzydlata Polska. Rozwój i  eksploatację tej 
konstrukcji opisaliśmy szczegółowo w wielu artykułach zamieszczonych na naszych łamach. 

ULTRAKOMFORTOWY
WIATRAKOWIEC BARTOSZ GŁOWACKI 

Argon 915iS GTL (Grand Turismo Long), przeznaczony wygodnego podróżowania na dalekie dystanse 

jest najnowszym produktem Manufaktury Lotniczej / Zdjęcie: Andrzej Rutkowski – Manufaktura Lotnicza
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Obecnie na rynku dostępny jest inny 
statek powietrzny tego typu – Argon (nazwa 
została wybrana nieprzypadkowo), będący 
następcą Xenona – znacznie doskonalszy 
i bardziej komfortowy. 

NIEZWYKŁA MANUFAKTURA 
Argon został skonstruowany i jest pro-

dukowany przez spółkę Manufaktura Lot-
nicza, działającą na rynku lotniczym od 
2006,  w  całości z  polskim kapitałem. Jej 

siedzibą są Sobienie Jeziory. Jak mówi wła-
ściciel przedsiębiorstwa Krzysztof Wro-
nowski, jego nazwa również nie została wy-
brana przypadkowo. Dawne znaczenie tego 
słowa to praca rękodzielnicza, a  nazwanie 
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w  ten sposób zakładu produkcji statków po-
wietrznych ma pokazać nabywcom i użytkow-
nikom, że producent dba o  każdy szczegół 
swojego wyrobu i wytwarza go z największym 
pietyzmem i  zaangażowaniem, aby odbiorca 
otrzymał unikatowy statek powietrzny – pod-
kreśla Krzysztof Wronowski.

Oprócz produkcji wiatrakowców Manu-
faktura Lotnicza specjalizuje się w produkcji 
elementów z  kompozytów zbrojonych 
włóknem węglowym oraz zabudowach sil-
ników Rotax 915 i  awioniki Garmin we 
wszystkich rodzajach statków powietrznych. 
Manufaktura Lotnicza to również podmiot 
zatwierdzający wyroby lotnicze i statki po-
wietrzne – śmigłowce i wiatrakowce ultra-
lekkie, zajmujący się wprowadzaniem na 
rynek nowych urządzeń latających oraz 
przeprowadzaniem procesu zatwierdzania 
i  wpisania na Listę typów zatwierdzonych 
ULC.

Do Manufaktury należą również: Rotor-
-Tech, produkujące wirniki nośne wiatra-
kowców oraz wirniki nośne i śmigła sterujące 
śmigłowców ultralekkich i  eksperymen-
talnych wszystkich typów produkowanych 
na świecie. W łopaty Rotor-Tech wyposażone 
są m.in. śmigłowce używane do zaganiania 
bydła w Australii.

Natomiast inna spółka-córka – Argo 
Aero – zajmuje się projektowaniem własnych 
wiropłatów i dystrybucją śmigłowców Scout 
i Yoyo.

PRZEKONSTRUOWANA 
STRUKTURA

Krzysztof Wronowski mówi pół żartem 
pół serio, że gdy projektowano następcę 

Do Manufaktury Lotniczej należy również 

przedsiębiorstwo Rotor-Tech, produkujące 

wirniki nośne wiatrakowców oraz wirniki 

nośne i śmigła sterujące śmigłowców 

ultralekkich i eksperymentalnych wszystkich 

typów produkowanych na świecie

Zdjęcie: Bartosz Głowacki

Wiatrakowiec wyposażony jest w duże, 

podgrzewane fotele kubełkowe 

z automatycznie zwijanymi pasami 

bezpieczeństwa i z ekskluzywnymi wzorami 

tapicerki wykonanej z najwyższej klasy 

materiałów, wykonywanymi na indywidualne 

życzenie klienta

Zdjęcie: Andrzej Rutkowski 

– Manufaktura Lotnicza

Na życzenie klientów dla Argona 915iS GTL zaprojektowano nową tablicę przyrządów z awioniką 

glass cockpit / Zdjęcie: Andrzej Rutkowski – Manufaktura Lotnicza
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Xenona, wybór nazwy nowego wiatrakowca był 
oczywisty. Ponieważ ksenon jest gazem szla-
chetnym, zdecydowaliśmy się na inny pier-
wiastek z tej grupy – argon. 

W  2018 Manufaktura Lotnicza zdecy-
dowała się na zbudowanie całkowicie 
nowych foremników do produkcji struktur 
wiatrakowców, rezygnując z  wysłużonych, 
10-letnich przyrządów używanych podczas 
podwykonawstwa. Każda część została od 
nowa przeprojektowana i przebadana struk-
turalnie. W strukturze wiatrakowca zostały 
zastosowane nowe certyfikowane żywice 
i tkaniny z włókna węglowego.

Według producenta Argon jest najbez-
pieczniejszym i  prawdopodobnie naj-
lepszym ultralekkim statkiem powietrznym. 
Jego kabina jest inżynierskim dziełem sztuki 
– wykonano ją z  materiałów kompozy-
towych zbrojonych włóknem aramidowym 
i  węglowym jako konstrukcję półsko-
rupową, wzmocnioną żebrami. Krzysztof 
Wronowski podkreśla, że Argon jest jednym 
z  niewielu na świecie wiatrakowców, 
w którym zastosowano taką kabinę. W do-

datku ma ona kontrolowane strefy zgniotu, 
dzięki czemu podczas awaryjnego lądowania 
kub zderzenia z  przeszkodą konstrukcja 
pochłania energię, chroniąc nogi i  ciało 
lotnika. Kolejnym elementem zwiększa-
jącym bezpieczeństwo jest wręga wzmoc-
niona kompozytowymi profilami, będąca 
specjalną konstrukcją przestrzenną, oddzie-
lająca kabinę od zespołu napędowego. 
Nowe drzwi zostały dodatkowo uszczel-
nione i wyciszone.

Przeprojektowano też strukturę kabiny, 
aby zapewnić silnikowi i pozostałym kompo-
nentom znacznie lepsze chłodzenie – 
w klatkę bezpieczeństwa zostały wprowa-
dzone kanały nadmuchu powietrza do kabiny. 
Znacznie powiększono także wloty po-
wietrza do chłodnic wody. Przeprojek-
towano całkowicie instalację paliwową, 
olejową i  elektryczną oraz zabudowano 
nowe kompozytowe łopaty wirnika nośnego, 
skonstruowane samodzielnie. 

W  związku z  zabudowaniem – po raz 
pierwszy w wiatrakowcu! – nowego silnika 
Rotax 915 iS o mocy 141 KM konieczne było 

przebudowanie struktury i  wzmocnienie 
tylnej wręgi ogniowej, na której jest umiesz-
czona zupełnie nowa rama silnika. Opcjo-
nalnie dostępny jest silnik Edge Performance 
STi o mocy 155 KM. Zmieniono też obudowę 
silnika, dostosowując ją do nowego typu. 
Belki ogonowe zostały skrócone, a  masa 
usterzenia zmniejszona, co polepszyło wła-
sności pilotażowe wiatrakowca. 

DALEKIE PODRÓŻE
Najnowszym produktem Manufaktury 

Lotniczej jest Argon 915iS GTL (Grand 
Turismo Long), przeznaczony do wy-
godnego podróżowania na dalekie dystanse. 
Zastosowanie nowoczesnych materiałów 
konstrukcyjnych i struktur przekładkowych 
zapewniło, że masa modelu GTL jest tylko 
o 17 kg większa niż wiatrakowca z krótką 
kabiną.

Projektując model Turismo Long pro-
ducent uwzględnił potrzeby klientów 
i uważnie wysłuchał ich opinii. Na życzenie 
klientów zaprojektowano nową tablicę przy-
rządów z awioniką glass cockpit. Dostępne 

Kabina Argona 915iS GTL jest bardzo przestronna i bogato oszklona, co zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach

Zdjęcie: Andrzej Rutkowski – Manufaktura Lotnicza



SKRZYDLATA POLSKA    www.altair.com.pl8 lipiec 2022

lotnictwolotnictwoużytkowe
są dwa modele – Kanardia lub Garmin G3X, 
z  dwu- lub trójosiowym pilotem automa-
tycznym, połączone z układem sterowania 
śmigła (MT Propeller z regulatorem hydrau-
licznym lub Woodcomp z  regulatorem 
elektrycznym).

Ponieważ użytkownicy chcieli mieć 
statek powietrzny z większą kabiną, kabina 
Argona GTL jest bardzo przestronna i bogato 
oszklona, co zapewnia doskonałą widoczność 
we wszystkich kierunkach. Użytkownicy 
postulowali także, że przydałoby się więcej 
miejsca na bagaż. W związku z tym konstruk-
torzy wygospodarowali przestrzeń za fo-
telami i  na dużych półkach wręgi wzmoc-
nionej, a także w skrzydłach, w której można 
pomieścić nie tylko duże walizki czy zestaw 
kijów do golfa. Po wybudowaniu fotela pa-
sażera w kabinie Argona zmieści się nawet 
deska surfingowa, wędki, narty, czy... 
składany rower.

Co najważniejsze, zabudowanie silnika 
turbinowego umożliwia wykonanie startu 
bez względu na temperaturę czy wilgotność 
powietrza, z  lotniska położonego na do-
wolnej wysokości.

DOSKONAŁA ERGONOMIA 
Ergonomia Argona GTL nie zmieniła się 

w  porównaniu z  poprzednikami – tunel 
centralny ma taką samą wysokość, a  ste-
rownice znajdują się dokładnie w tym samym 
miejscu, co w wersji klasycznej. W podło-
kietniku znajdują się miejsca na kubki z na-
pojami lub telefony.

Komfort lotu znacznie podnoszą duże, 
podgrzewane fotele kubełkowe (produ-
kowane w rozmiarze L lub XL) z automa-
tycznie zwijanymi pasami bezpieczeństwa 
i z ekskluzywnymi wzorami tapicerki wyko-
nanej z najwyższej klasy skóry lub alcantary 
(splecionych w  specjalny sposób mikrow-
łókien poliestru i  poliuretanu), wykony-
wanymi na indywidualne życzenie klienta. 
Producent oferuje wybór koloru lakieru 
płatowca z  palety McLaren i  Lamborghini. 
Dostępne są także wersje Shadow Line 
(wszystkie metalowe części są anodowane 
na czarno) i Carbon Look (kompozyt pokryty 
lakierem bezbarwnym na elementach pła-
towca i wnętrza).

Na górnej tablicy przyrządów, wyko-
nanym podobnie jak pozostałe tablice z mat 

z  włókna węglowego pokrytych bez-
barwnym lakierem znajdują się pokrętła re-
gulacji nawiewu oraz lampka do czytania 
mapy. Zadbano także o  wyposażenie 
w gniazda LEMO z zasilaniem, aby nie trzeba 
było zmieniać baterii w słuchawkach Bose, 
które są standardowym wyposażeniem wia-
trakowca.

Argon GTL przeznaczony jest do 
przewozu pilota i 3 pasażerów, jednak pro-
ducent oferuje również konfigurację trzy-
osobową. Wiatrakowiec dostępny jest też 
w wersji z przednimi drzwiami ładunkowymi 
lub bez (ambulans), ze skrzydłami (miesz-
czącymi dodatkowe zbiorniki paliwa lub 
schowki) lub bez nich, a także z klasycznymi, 
przyrządami analogowymi.

WIRTUALNA OBSŁUGA 
I SZKOLENIE 

Zgodnie ze standardami obowiązu-
jącymi w przemyśle lotniczym w XXI wieku, 
cały proces konstruowania jest wspomagany 
komputerowo. Odbiorca ma też możliwość 
obserwowania na bieżąco produkcji po-
szczególnych zespołów i  elementów oraz 

Rocznie zakłady Manufaktury Lotniczej w Sobieniach opuszcza ok. 20 wiatrakowców. Można je spotkać w Stanach Zjednoczonych Ameryki (30 szt.), 

Kanadzie, Turcji, Czechach, Indonezji, czy Peru / Zdjęcie: Bartosz Głowacki
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DANE TECHNICZNE WIATRAKOWCA ARGON 915IS GTL
Długość bez wirnika nośnego 5,65 m 
Średnica wirnika nośnego 8,6 m
Wysokość 2,60 m
Szerokość całkowita 2,31 m
Szerokość kadłuba 1,35 m 
Szerokość kabiny 1,25 m
Masa startowa maksymalna  (MTOW) 600 kg
Masa wiatrakowca pustego 305 kg
Ładowność 255 kg
Pojemność zbiorników paliwa (standardowa) 2 x 63 l 
Prędkość nigdy nieprzekraczalna 200 km/h
Prędkość przelotowa 175 km/h
Prędkość wznoszenia (1 osoba, MTOW=450 kg) 7,1m/s
Prędkość wznoszenia (2 osoby, MTOW=450 kg) 6,1m/s
Pułap praktyczny (MTOW=450 kg) 6000 m
Prędkość wznoszenia (1 osoba, MTOW=560 kg) 6,1m/s
Prędkość wznoszenia (2 osoby, MTOW=560 kg) 5,0 m/s
Pułap praktyczny (MTOW=560 kg) 5500 m
Prędkość oderwania (MTOW=450 kg) ok. 75 km/h 
Rozbieg standardowy (MTOW=450 kg) ok. 100 m
Długość startu na przeszkodę wys. 15 m, 
po rozpędzeniu do 105 km/h (MTOW=450 kg) ok. 250 m 

montażu końcowego swojego wiatrakowca. 
Każdy etap prac jest dokumentowany na 
zdjęciach, które klient otrzymuje za pośred-
nictwem poczty elektronicznej, dzięki 
czemu możliwe jest uwzględnienie każdego 
jego życzenia i uwagi. Ostatnią informacją 
jest zwykle wiadomość o  możliwości od-

bioru wiatrakowca lub jego wysłaniu do 
użytkownika w  specjalnie dostosowanych 
skrzyniach.

Analogicznie odbywa się obsługa po-
sprzedażna. Po zalogowaniu klient ma wgląd 
do katalogu części zamiennych, które może 
zamówić zależnie od potrzeb. W  ten sam 

sposób producent rozsyła wszelkie biuletyny 
obsługowe, dzięki czemu od razu wiadomo, 
który z użytkowników wykonał już zalecane 
czynności.

Rocznie zakłady w Sobieniach opuszcza 
ok. 20 wiatrakowców. Można je spotkać 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki (30 szt.), 
Kanadzie, Turcji, Czechach, Indonezji czy 
Peru. 

Manufaktura Lotnicza oferuje także 
szkolenie pilotów i  instruktorów wiatra-
kowców. Podstawowy kurs trwa 25 h 
w powietrzu oraz 70 h teorii na platformie 
e-learningowej. Jego koszt to ok. 20 tys. 
zł. Krzysztof Wronowski nie ukrywa, że 
chce zarazić swoją pasją jak najwięcej osób. 
– Mam nadzieję, że jeżeli ktoś ukończy kurs 
pilotażu wiatrakowca, to w niedługim czasie 
zdecyduje się na jego zakup. To oferta skie-
rowana do ludzi biznesu, którzy mają zakłady 
rozlokowana na terenie całego kraju i chcą 
dotrzeć do nich jak najszybciej, nie martwiąc 
się o  przejezdność dróg. To także statek 
powietrzny dla osób poszukujących nowych 
wyzwań i  dodatkowej dawki adrenaliny, 
którzy żyją aktywnie i nie wystarcza im już 
np. motorówka czy quad, ale chcą przenieść 
się w  trzeci wymiar. Za granicą aż 90% 
użytkowników wiatrakowców to emerytowani 
piloci liniowi...

BARTOSZ GŁOWACKI

Manufaktura Lotnicza oferuje także szkolenie pilotów i instruktorów wiatrakowców. Podstawowy kurs trwa 25 h w powietrzu oraz 70 h teorii 

na platformie e-learningowej / Zdjęcie: Andrzej Rutkowski – Manufaktura Lotnicza


