


Żyj z polotem

Wyobraź sobie idealny dzień. Idziesz do garażu, a tam...
czeka na Ciebie Twój własny śmigłowiec.
Wsiadasz i lecisz. Czujesz się bezpiecznie i komfortowo.
Wokół Ciebie błękit, a w dole przepiękne krajobrazy i labirynty dróg.
Korki, radary... teraz Cię nie dotyczą. Jesteś ponad tym.
Spełniłeś swoje marzenie... i nawet nie zauważyłeś jak szybko dotarłeś do celu.
Teraz możesz mieć swój własny śmigłowiec w cenie dobrego samochodu.
Możesz skorzystać z atrakcyjnego finansowania a koszty odliczyć w pełni od podatku.

Nie wahaj się, bo stać Cię na więcej!
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FLY WITH US 

Wszystko zaczyna się od idei

„Gdy już posmakowałeś lotu,

zawsze będziesz chodzić po ziemi

z oczami utkwionymi w niebo,

bo tam właśnie byłeś i tam zawsze

będziesz pragnął powrócić”

Leonardo da Vinci 



Śmigłowiec żyroskopowy - Wiatrakowiec wymyślono aby unikać niebezpiecznego efektu przeciągnięcia
i korkociągu, jakiemu podlegają samoloty. Wynalazca i pierwszy konstruktor
wiatrakowca Hiszpan Juan de la Cierva wykonał inauguracyjny lot modelem C4 w 1923 roku.
Śmigłowiec żyroskopowy, wiatrakowiec, żyrocopter (gyrocopter), autogyro to określenia
urządzeń latających, w których rotor nie jest napędzany za pomocą silnika,
ale porusza się w wyniku autorotacji. Autorotacja to zjawisko fizyczne, 
wprawiające wirnik w ruch dzięki przepływającym strugom powietrza.
Wirnik niczym wirujące skrzydło wytwarza siłę nośną potrzebną 
do uniesienia statku powietrznego.
To natura podsunęła rozwiązanie tak doskonałe
w swojej prostocie. Podobny mechanizm
działa w przypadku wirującego nasionka klonu
podczas spadania z drzewa.
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Pasja napędza perfekcję

WE MANUFACTURE PASSION  
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W Manufakturze Lotniczej wszyscy jesteśmy pilotami,

nasze doświadczenia i wizje oraz pasja do latania sprawiają,

że projektowane przez nas maszyny są uznane za najbezpieczniejsze, 

najbardziej niezawodne i najłatwiejsze w pilotażu

spośród dostępnych na rynku statków powietrznych
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Dlaczego właśnie MY?
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Ponieważ my produkujemy pasję. W naszej firmie oferujemy nie tylko najlepszy na świecie sprzęt.

      U nas możesz wybrać spośród oferowanych modeli ten, który najbardziej Ci odpowiada
          Przetestować go, zakupić, nauczyć się na nim latać a później serwisować. 
             Wszystko w wyjątkowej atmosferze wśród ludzi, dla których latanie jest nie tylko

pasją ale również sposobem na życie. 
Pomożemy Ci również sprzedać Twój Statek Powietrzny lub odkupimy 

go od Ciebie, to wszystko w jednym miejscu!

Czekamy na Ciebie, wypróbuj nasze usługi!

Krzysztof Wronowski CEO
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Płynność i stabilność lotu
bez odczuwalnego wpływu
turbulencji. Jako jeden z nielicznych 
pojazdów nie powoduje choroby 
lokomocyjnej

Odporność na trudne warunki 
pogodowe- Xenon może latać
w każdych warunkach wiatrowych
gdy inne statki powietrzne
są zmuszone pozostać na ziemi. 

Szeroki zakres 
prędkości lotu od 
30 do 220 km/h

Niespotykana zwrotność
-zakręt 180 st w kilka sekund
przy minimalnym promieniu.

Bezpieczeństwo
Możliwość lądowania
bez silnika - autorotacja generuje
siłę nośną w każdej fazie lotu
dając czas na znalezienie 
miejsca do lądowania.  

Ekonomiczność
-Doskonały silnik ROTAX
915 iS pracuje na paliwie
samochodowym.

 Spalanie to ok. 20 litrów na 
godzinę lotu z prędkością 180 
km/h 

Krótki start i lądowanie
dają możliwość operowania 
ze wszystkich istniejących lądowisk 

Maksymalne przeszklenie kabiny
zapewnia doskonałą i niczym 
nieograniczoną widoczność 

Wyjątkowo duża
i przestronna kabina
aby każdy pilot czuł się w niej 
wygodnie i komfortowo 
ARGON posiada też 
praktyczne miejsce na bagaż 

Łatwy transport dzięki dedykowanej 
przyczepie. Szybkie przygotowanie
maszyny do lotu - jedna osoba - 20 min

Łatwa nauka
od początku nauki
do licencji Pilota
tylko 30 godzin praktyki.



Warszawa

Lublin

Rzeszów

Nowy Targ

Katowice

Wrocław

Poznań

Szczecin
Olsztyn

1

2
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160 km - 1 godzina lotu, 20 litrów paliwa

320 km - 2 godziny lotu, 40 litrów paliwa

480 km - 3 godziny lotu, 60 litrów paliwa
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Kompaktowe wymiary
ARGON mieści się w garażu
o wysokości 280 cm.

Łatwy i intuicyjny pilotaż przekłada się
na szybkie wyszkolenie
- wystarczy 21 godzin szkolenia
praktycznego oraz 60 godzin teorii
(również w systemie e-learningowym)

Ekonomiczność
- silnik pracuje na zwykłym paliwie
samochodowym
ARGON wymaga mniej przeglądów
w stosunku do godzin spędzonych w
powietrzu w porównaniu
z tradycyjnymi statkami powietrznymi.

Możliwa bardzo niska
prędkość lotu, co zwłaszcza podczas
podejścia do lądowania zwiększa
bezpieczeństwo nawet przy 
niesprzyjających warunkach 
pogodowych

Trwałość- resurs silnika ROTAX 
915 iS pozwala na ośmiokrotne 
okrążenie Ziemi (2000 h lotu)
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Nasz Wiatrakowiec zdobył wiele nagród i wyróżnień.na całym świecie 
Od początku istnienia firmy zostało wyprodukowane ponad 300 egzemplarzy,
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Wiatrakowce to wiropłaty
o niesamowitych mozliwościach.
Łączą w sobie cechy różnych maszyn
latających, lecz nie mają wad
większości z nich

Maszyny te mogą być także
wyposażone w laser i kamery
na podczerwień do obserwacji
i konserwacji naziemnych linii 
energetycznych

Wersja na pływakach umożliwia
start i lądowanie na wodzie.

Ze względu na swoje zalety
wiatrakowce są wykorzystywane
przez wojsko, straż pożarną i policję.
Ale również przez rolników do oprysków,
czy geodetów do precyzyjnych pomiarów.

Użyteczność



13

Statk Powietrzne oferowane przez nas
cieszą się dużą popularnością na całym świecie
Doskonała konstrukcja, przystępność cenowa oraz 
bezpieczeństwo zachęcają do wyboru tego 
praktycznego środka lokomocji i delektowania się 
wspaniałymi widokami z lotu ptaka. 
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Perfekcyjny proces produkcji

Xenon od 1997 r. jest bezustannie udoskonalany. 
Na świecie bezpiecznie lata około 300 
egzemplarzy. W tej chwili oferujemy już piątą  
generację o nazwie ARGON
W sprzedaży pozostają:
ARGON 915 iS
ARGON STi
ARGON XL
oraz nowość  
ARGON LONG -  jedyny wiatrakowiec na świecie z 
tak duża ilością miejsca na bagaż. 

Nasza chroniona patentem kabina jest jednorodną bryłą
wykonaną z włókien węglowych. posiada strefy
kontrolowanego zgniotu, zapewniające maksymalną wytrzymałość
przy najmniejszej możliwej masie.
To najbardziej zaawansowana i najbezpieczniejsza technologia 
Monocoque żywcem zapożyczona z konstrukcji wyścigowych 
bolidów Formuły 1.

Fabryka mieści się w Polsce w 
Sobieniach Szlacheckich koło 
Warszawy. Proces produkcji jest 
regularnie nadzorowany przez 
inspektorów Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego. Gwarantuje to 
najwyższą jakość i 
niezawodność każdej maszyny
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Czas oczekiwania na spełnienie Twoich marzeń 
to tylko 3 miesiące od momentu zamówienia
i wpłaty zaliczki. Aplikacja on-line pozwala śledzić postępy
budowy Twojej maszyny. Zaletą jest także łatwy transport 
na dedykowanej przyczepie samochodowej i szybkie przygotowanie
do lotu po dostarczeniu na miejsce.

Nie potrzebujesz hangaru.
Po zdemontowaniu rotora 
ARGON zmieści się w Twoim garażu.

Produkcja w Polsce to także 
nieograniczone wsparcie techniczne
i łatwy dostęp do części
eksploatacyjnych.



Bezpieczeństwo ponad wszystko

Konstrukcja godna zaufania
Kabina Monocoque wykonana z 
kompozytów węglowych
ze strefami zgniotuPodwozie o konstrukcji absorbującej 

energię podczas twardego lądowania

Profil masztu rotora skonstruowany tak
by przenosił ogromne siły. 

Fotele zaprojektowane specjalnie by 
niwelować obciążenia kręgosłupa

Używamy najlepszych na rynku 
fabrycznych silników ROTAX 915 iS 
o mocy 141 HP turbo injection

Based on the proven concept of the Rotax 912 / 914 engine 
series, the Rotax 915 iS engine offers more power, the best 
power-to-weight ratio in its class, full take-off power up to 
15,000 feet (4,570 m) and a service ceiling of 23,000 feet 
(7,010 m). Available as ASTM compliant version (Rotax 915 iS)
as well as EASA CS-E certified (Rotax 915 iSc).

4-cylinder
4-stroke liquid-/air-cooled engine
with horizontally opposed cylinders

 Dry sump forced lubrication 
with separate oil tank, automatic
adjustment by hydraulic valve 
tappet

 Redundant electronic fuel injection 
and ignition

 Engine management system (EMS)

 Electric starter (12 or 24 volt)
 Propeller speed reduction gearbox
 Air intake system with intercooler
 Turbocharger with stainless steel 
exhaust

 Service ceiling of 23,000 feet
 TBO 1,200 hrs

141 HP 915 iS/iSc



Nasza siedziba mieści się w Sobieniach Szlacheckich na lotnisku EPSJ 
zlokalizowanym na polu golfowym.
To miejsce w którym każdy pasjonat śmigłowców znajdzie coś dla siebie 
Tu prezentujemy Helikoptery i Wiatrakowce najlepszych marek Jesteśmy 
Wyłącznym Importerem lotniczych silników UL. Power
Na półkach naszego sklepu znajdziesz niezbędne dla każdego Pilota 
akcesoria i gadżety.
Dotrzesz do nas lądując na przyległym do fabryki lotnisku lub na naszym 
helipadzie
Tu mieści się również Serwis i Szkoła pilotażu
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Szkolenie
Podczas szkolenia kandydaci na pilotów
zdobywają wiedzę z zakresu:
- Przepisów Prawa Lotniczego
- wiedzy o Statku Powietrznym
- osiągów i planowania lotu
- możliwości i ograniczeń człowieka
- meteorologii
- nawigacji
- procedur operacyjnych
- zasad lotu
- łączności i ogólnego bezpieczeństwa lotów

 
 

 
 

 
 

Nawet najbezpieczniejsza maszyna na świecie 
nie gwarantuje komfortu bez rzetelnego 
przygotowania pilota
Dlatego proponujemy profesjonalne i szybkie 
szkolenie. Wystarczy mieć ukończone 16 lat, 
posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie, 
wykształcenie min. gimnazjalne lub równorzędne 
i można rozpocząć wspaniałą przygodę
z lotnictwem w naszym ośrodku szkoleniowym. 
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Szkolenie teoretyczne trwa 60 godzin, a praktyczne
obejmuje 21 godzin pod okiem najbardziej
doświadczonych instruktorów
na najlepszych maszynach na rynku.

Pilotom z wcześniejszym doświadczeniem lotniczym
skraca się przygotowanie teoretyczne
oraz indywidualnie określa liczbę godzin
do spędzenia w powietrzu.

Koszt szkolenia jest stosunkowo niski.

Kurs kończy się egzaminem po którym uzyskuje się 
Świadectwo Kwalifikacji Pilota Ultralekkiego 
Statku Powietrznego.
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Gotowy do lotu? to start!

Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak łatwo możesz wystartować swoim wiatrakowcem 
Wyobraź to sobie. Rozkręcasz wirnik do obrotów zbliżonych do tych jakie osiąga w locie. 
Skracasz wtedy czas startu. Dzięki sile odśrodkowej wirnik usztywnia się i stabilizuje, 
co sprawia, że siła nośna zwiększa się stopniowo i płynnie. Teraz zwalniasz hamulec kół. 
Po dodaniu gazu rozpoczyna się rozbieg. Trwa on do momentu aż napływające
strugi powietrza rozkręcą wirnik do prędkości, przy której siła nośna pokona grawitację 
i oderwie Cię od ziemi.



Wystarczy wtedy zabezpieczyć prędkość i wylądować. Proste?
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W helikopterze jest to jeszcze prostsze, otwierasz pilotem drzwi swojej
maszyny stojącej na podjeździe przed domem. 
Uruchamiasz kluczykiem silnik pozwalając mu rozgrzać się
na niskich obrotach. Cieszy cię regularny rasowy, basowy pomruk 
czterocylindrowego boxera za twoimi plecami. W nawigacji lotniczej
wpisujesz punkt docelowy Twojej podróży, resztę zrobi za ciebie komputer.
Kedy silnik osiągnie właściwą temperaturę po prostu dodajesz gazu jednocześnie 
zaciążając rotor. Maszyna w magiczny sposób unosi się pionowo do góry... lecisz   
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Twój Śmigłowiec, Twój wybór 
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Każdy model może być konfigurowany według
Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz wybrać
kolor (również metalic) podgrzewane fotele, środki
łączności i wiele innych elementów, dzięki którym
śmigłowiec spełni wszystkie Twoje oczekiwania.
Decyzję o doborze elementów wyposażenia ułatwi
konfigurator 3D na stronie www.argo.aero



ARGO 1*  to nowatorska konstrukcja w kategorii VLR czyli helikopterów lekkich,
To pierwszy w Europie certyfikowany w kategorii VLR do 600 kg .

ARGO 1 ma wystarczającą ilość miejsca by zabrać na pokład cztery osoby.
Napędzany jest nowoczesnym silnikiem UL-Power o mocy 250 KM
Posiada unikalną Wielowarstwową Monolityczną Kabinę Kompozytową
chronioną międzynarodowym patentem.
Zasilany paliwem samochodowym jest liderem pod względem ekonomi. 
Jest doskonałym rozwiązaniem dla rodziny.

*dostępny od 2019 roku

Czteromiejscowy
 lekkihelikopter
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ARGO 1  posiada trzyłopatowy wirnik nosny, który gwarantuje niesamowitą 
stabilność w locie, jego kształt daje niski opór aerodynamiczny
Dzięki lekkiej kompozytowej konstrukcji jest cichy a
dzięki nowoczesnemu silnikowi lotniczemu Ulpower 
o mocy 150 KM potrafi osiągać prędkość do 200 km/h

25

Silniki ULPower zostały opracowane specjalnie do stosowania w lekkich Statkach
Powietrznych. Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami silniki mają
w pełni elektroniczny zapłon oraz wielopunktowy system wtrysku paliwa (FADEC). 
Silniki są wyposażone w podwójny zapłon elektroniczny (ze zmiennymi fazami), 
podwójną instalację paliwową oraz wymuszony system chłodzenia.
ULPower mają doskonały stosunek mocy do masy oraz wysoką wydajność 
paliwową w konwencjonalnej konfiguracji: chłodzony powietrzem, z bezpośrednim 
napędem, boxer 4 lub 6-cylindrowy. 

* Wszystkie silniki ULPower mogą latać zarówno na paliwo samochodowe jak i na AVGAS  - nawet w przypadku mieszanin do 15% etanolu 
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ULPower 200 KM

3 blades composite

600 kg

180 km/h

Carbon Fibre Monocoque



Dwuosobowy ARGO AK  to sprawdzona konstrukcja w kategorii helikopterów lekkich,
helikopter ten powstał we współpracy z firmą Aerocopter.
Napędzany jest nowoczesnym silnikiem ULPower o mocy 150 KM
Zasilany paliwem samochodowym, jest idealnym helikopterem sportowym dla dwóch osób. 
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Dwumiejscowy
ultralekkihelikopter 

Silniki ULPower zostały opracowane specjalnie do stosowania w lekkich Statkach
Powietrznych. Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami silniki mają
w pełni elektroniczny zapłon oraz wielopunktowy system wtrysku paliwa (FADEC). 
Silniki są wyposażone w podwójny zapłon elektroniczny (ze zmiennymi fazami), 
podwójną instalację paliwową oraz wymuszony system chłodzenia.
ULPower mają doskonały stosunek mocy do masy oraz wysoką wydajność 
paliwową w konwencjonalnej konfiguracji: chłodzony powietrzem, z bezpośrednim 
napędem, boxer 4 lub 6-cylindrowy. 

 * Wszystkie silniki ULPower mogą latać zarówno na paliwo samochodowe jak i na AVGAS  - nawet w przypadku mieszanin do 15% etanolu 



ARGO AK  posiada trzyłopatowy wirnik nosny, który gwarantuje niesamowitą 
stabilność w locie oraz doskonałe wznoszenie - do 15 m/s
Dzięki lekkiej kompozytowej konstrukcji jest cichy a
dzięki nowoczesnemu silnikowi lotniczemu Ulpower 
o mocy 150 KM potrafi osiągać prędkość do 180 km/h
Jest niesamowicie zwrotny i sztywny - to odpowiednik
wyczynowego sportowego samochodu o doskona-
łych osiągach, który wybacza błędy pilota.

ULPower 150 KM

Kompozytowy 3 łopatowyKompozytowy 3 łopatowy

600 kg

160 km/h

ULPower 150 KM

Titanium/composite
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Dwumiejscowy
ultralekkiwiatrakowiec 

Od ponad 14 lat marka Xenon jest ikoną jakości wśród statków powietrznych. Jest połaczeniem wysokiego 

       standardu  i ergonomii projektowania.

Xenon Executive to flagowy model  w pełni profesjonalna maszyna spełniająca najbardziej wyśrubowane 
normy niemieckiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego DAEC.

Jest wyposażony we wszystkie udogodnienia jakich możesz się spodziewać w maszynie najwyższej 
klasy.  Xenon 4 dzięki ulepszonej aerodynamice osiąga dużą prędkość przelotową od 160 do 

180 km/h, dzięki czemu może być z powodzeniem wykorzystywany do podróżowania na 
długie dystanse. Maszyna ta wyznacza nową jakość, która zyskała uznanie w świecie. 

W 2015 roku zdobyliśmy nagrodę Grand Prix za Najlepszy Wiatrakowiec na 
Świecie na Międzynarodowych Targach Lotniczych w Oshkosch W USA.



90% Helicopter 10% cost

MEDEVAC - VIP TRANSPORT - CARGO - DEFENDER - VIGILANTE

speed: 200 km/h
range: 600 km 
MTOW 600 kg



90% Helicopter 10% cost

MEDEVAC - VIP TRANSPORT - CARGO - DEFENDER - VIGILANTE

speed: 210 km/h 
range: 600 km 
MTOW 600 kg
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ARGON 915  oferuje najwięcej miejsca w kabinie w porównaniu do 
konkurencji komfort oraz doskonałe środowisko pracy pilota jak również 
świetne miejsce odpoczynku dla pasażera. Wykonana z kompozytów 
węglowych monolityczna kabina posiada najwyższe 
standardy bezpieczeństwa. 



FLY WITH US 

WE MANUFACTURE PASSION 

www.argo.aero   
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