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Pioneer 300
klasyczna elegancja

Szybki Pioneer 300 to konstrukcja
dojrzała i dopracowana, ale w Polsce

mało znana. Przyglądamy się
pierwszemu egzemplarzowi, jaki został

niedawno sprowadzony do Polski.

Tekst: Krzysztof Krawcewicz, zdjęcia: Roman Peczka



molot amatorski, który wytwórnia
sprzedaje także w zestawach do sa-
modzielnego montażu. Jeden eg-
zemplarz „Dwusetki” aktualnie rów-
nież lata w Polsce.

Firma Alpi Aviation ma w ofercie
również jeden niezaprzeczalny hit:
ultralekki śmigłowiec Syton z napę-
dem turbinowym – już wkrótce
w Polsce (!). Krótko mówiąc, bohater
niniejszego artykułu, Pioneer 300,
pochodzi z „dobrej rodziny”.

Oglądamy
Samolot prezentuje mi na lotnisku

w Piotrkowie Horst Trauntschnig,
Austriak osiadły w Polsce. Tu zrobił
licencję, a samolot ma zarejestrowa-
ny na polskiej rejestracji 6-literowej,
świadczącej o figurowaniu w ewi-
dencji ultralekkich statków powietrz-
nych. Kolejną literę po SP-, w przy-
padku samolotów stanowi obligato-
ryjnie „S”. Resztę rejestracji Horsto-
wego Pioneera stanowią litery EWA,
co pozwala się domyślać, dlaczego
Horst... tak świetnie mówi po polsku.

Znając podstawowy mankament
wszystkich „wypasionych” ultralaj-
tów – ograniczenie wagowe – jesz-
cze przed przylotem umawiam się
z Horstem, żeby w zbiornikach na
nasz wspólny lot zostawił minimum
paliwa – tylko na krótki, lokalny lot.
Warunku dotrzymał, ale ja twardo
wyciągam mu z przestrzeni za sie-
dzeniami wszystkie możliwe przed-
mioty. Przenosimy je do mojego sa-
molotu. Dobrze że się ostatnio tro-
chę odchudziłem... Horst bohatersko
jeszcze zdejmuje ciepłą kurtkę
i mnie też namawia, bo ogrzewanie
jest bardzo skuteczne... Brr, nie ma
mowy. Na lodowatym wietrze ob-
chodzimy samolot. Silnik jest oma-

km/h, ekonomiczna eksploatacja,
bogata awionika, choć niecertyfiko-
wana, ale oddająca pilotowi te same
usługi, co w samolocie certyfikowa-
nym do lotów IFR. Wśród podob-
nych sobie konstrukcji o podobnych
osiągach i wyposażeniu, których ce-
na plasuje się na poziomie 100 tys.
euro, produkt włoskiej firmy Alpi
Aviation wyróżnia się zastosowa-
niem oryginalnej technologii wyko-
nania płatowca, który stanowi struk-
turę drewniano–kompozytową. To
zapewnia jej lekkość i całkiem dużą
sztywność. Technologia wpływa też
na kształt i sylwetkę samolotu. Pio-
neer 300 , gdy się do niego podcho-
dzi, wygląda jak kompozytowy – pu-
kanie w skorupę skrzydła również

nasuwa takie skojarzenie (drewno
jest pokryte cienką warstwą kompo-
zytu węglowego, więc wykończenie
powierzchni jest takie, jak w samolo-
tach kompozytowych). Jednak
zgrabna, klasyczna sylwetka jest
zbudowana z powierzchni rozwijal-
nych – tak jak samoloty konstrukcji
metalowej. To wszystko razem w po-
łączeniu z talentem konstruktora na-
daje Pionierowi 300 jego charakte-
rystyczny, pełen swoistego wdzięku
klasyczny wygląd.

Warto wspomnieć tu o istnieniu
też mniej wyposażonej, ale za to du-
żo tańszej i lżejszej konstrukcji ze
stajni Alpi Aviation: Pioneer 200
o prostokątnym skrzydle i mniej-
szych zbiornikach to popularny sa-
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Wnumerze 1/2013 przed-
stawiliśmy nowatorski,
latający jeszcze wtedy

w próbach, czteromiejscowy samo-
lot Pioneer 400 z silnikiem Rotax
914. Owa intrygująca konstrukcja
wywodzi się, jak wspomnieliśmy,
z poprzedzającej ją dwuosobowej
wersji Pioneer 300 z silnikiem Rotax
912. Pora więc przedstawić i tę wer-
sję – korzystając z okazji, że właśnie
pojawił się w Polsce pierwszy eg-
zemplarz prosto z fabryki w Porde-
none nieopodal słynnego lotniska
wojskowego Aviano.
Pioneer 300 to szybki, nowocze-

sny ultralajt „z górnej półki”, o typo-
wych walorach samolotów tej klasy:
prędkość przelotowa rzędu 250
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Pioneer 300
to szybki,
nowoczesny ultralajt
„z górnej półki”.
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Harmonia linii zdradza, że ten samolot jest przeznaczony dla tych, co lubią szybkość...

Pioneer 300 kusi wyglądem i zaprasza na za stery...



wsiadłem, patrzę, a w podłodze jest
jakiś... prześwit?! Asfalt pod samolo-
tem widzę! Niedoróbka? Spokojnie –
to oszklony wziernik, żeby pilot
mógł przekonać się, czy podwozie
jest otwarte, czy zamknięte. W locie,
gdy podwozie się złoży, prześwit za-
słoni w całości opona.

Lecimy
Na tablicy przyrządów wszystko

jasne i czytelne. Wyświetlacz pod-
stawowy (PFD) w centrum, danych
na nim aż nadto. Do tego EKP-IV –
mapa terenu zintegrowana z autopi-
lotem. Samolocik generalnie nie
przeraża komplikacją. Przemiesz-
czam się jednak na prawy fotel.
Horst nie jest instruktorem, a ja wolę
na pierwszy raz przyjrzeć się wszyst-
kim czynnościom startowym. Gdy
Horst wsiada i zapinamy pasy,
stwierdzam, że poczciwy 3Xtrim,
którym dziś przyleciałem do Piotr-
kowa oferuje dużo więcej miejsca
dwóm facetom i to nawet w zimo-
wych ubraniach... Swobodę sterów
jednak mam wystarczającą. Hamul-
ców po prawej stronie na pedałach
nie ma, ale jest za to centralny ha-
mulec ręczny na oba koła. Posługu-
jąc się nim oraz sterowanym przed-
nim kołem, można naprawdę precy-
zyjnie manewrować również z pra-
wego fotela, co z dużym zadowole-
niem czynię, kołując na start. Ruch
dziś niebywały. Piotrków to istny wę-
zeł lotniczy. Zlatują się tu loty szkol-
ne z całej Polski, latają też intensyw-
nie Tecnamy rezydującej tu Lot Fli-

ght Academy. Dość powiedzieć, że...
trochę czekamy na jedynej drodze
kołowania. Szyba przednia zasnuwa
się mgłą. Horst uchyla na chwilę
haubę – szyba odrasza się natych-
miast. Tak zrobimy jeszcze dwa razy
nim dostaniemy się na pas. Do star-
tu Horst ustawia obroty 5600, zada-
na wartość ukazuje się na wyświetla-
czu popularnego w ultralajtach re-
gulatora Flybox. Maksymalna war-
tość do startu z krótkiego pasa to
5700. Przyspieszenie przy starcie
odczuwalne, wychodzimy krótko,
podwozie, klapy, obroty do 5000.
Znowu przejmuję stery. Gaz jest je-
den na centralnej kolumnie, drążek
trzymam w prawym ręku – nie na-
rzekam. Doganiam szybko Cessnę,
w której siedzi nasz fotograf. Lot
w szyku pozwala mi wyczuć własno-
ści dynamiczne samolotu – general-
nie jest bardzo sterowny. Wszelkich
zmian pozycji mogę dokonać ape-
riodycznie – bez oscylacji. Latamy
sobie po szykującym się do zimy
krajobrazie, aż zauważam, że Romek
zesztywniał już w otwartym oknie
Cessny i nie zdradza znaków życia,
więc odłączamy się od szyku. Szyb-
ko się wdrapuję na 3000 stóp, żeby
sprawdzić, jak się samolot przecią-
ga. Horst mówi – rób co chcesz.
Ustawiam się pod wiatr, lot poziomy
- redukuję gaz i ściągam drążek.
Przy 60 km/h samolot zaczyna
„wierzgać”. Pompuje płytkimi po-
chyleniami maski i tak leci. Przy
czym robi to idealnie symetrycznie,
nie wali się na skrzydło. Odpusz-
czam i nabieram wysokości. Powta-
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skowany naprawdę z klasą. Nic nie
przytyka opływu śmigła. Pioneer
300 jako konstrukcja ma już 17 lat,
obecnie, po wielu modyfikacjach jest
już dziełem dojrzałym. Obchodząc,
pukam delikatnie w skorupę
skrzydeł i bębnię palcami po
sekonitowym pokryciu lotek i ste-
rów, pod którym rysuje się szkielet.
Na postoju klapy wychyla się na peł-
ne, żeby podczas wdrapywania się
na skrzydło nie prowokowały do po-
stawienia na nich nogi. Tak się robiło
kiedyś w Zlinach 142. Żeby wsiąść,
trzeba odsunąć do tyłu limuzynę.
Z jej ramy z tyłu możemy wyciągnąć
poręczny uchwyt, za który ciągnąc,
przesuwamy limuzynę bez koniecz-
ności włażenia na skrzydło. Wejście
do środka wymaga trochę gimna-
styki – jak to w dolnopłatach – chwy-
tać można za ramę przedniego wia-
trochronu i belkę wzmacniającą
wręgę za oparciami foteli. Gdy już
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Dopuszczalna prędkość lotu z wypuszczonym podwoziem wynosi 115 km/h. Po wypuszczeniu łatwo samolot wyhamować do prędkości podejścia 100 km/h

I zakręt po starcie: podwozie i klapy schowane, obroty 5000, prędkość 170 km/h, wznoszenie 460 stóp/min. Goleń przednia nie chowa się w komorze całkowicie, co nie przeszkadza jednakże w osiągnięciu prędkości makymalnej

O wypuszczeniu
podwozia

do lądowania
przypomina
sygnalizator
dźwiękowy,

włączający się wraz
z wychyleniem klap.



nogą i zerkam na skrzydło. Przy tym
ćwiczeniu na samolotach metalo-
wych da się już zaobserwować pola
utraty stateczności (pofalowanie po-
krycia), na skorupowych kompozy-
towych też widać po odbiciach
światła, że gładź zaczyna falować.
Nie tu. Drewniane skrzydła wzmoc-
nione kompozytem węglowym są
sztywne. Powierzchnia mimo zwięk-
szonego obciążenia pozostaje nie-

skazitelnie równa. Polatałbym sobie
jeszcze, ale pora wracać, bo tej ben-
zyny mało wzięliśmy. Horst nie może
wytrzymać i demonstruje mi autopi-
lota, chwilę majstruje na EKP IV i sa-
molot sam bierze kurs na wskazany
punkt – III zakręt nadlotniskowego
kręgu, gdzieś daleko za horyzontem,
bo silny wiatr nas już odniósł. No,
piękny gadżet. Lecimy pod wiatr,
więc nie od rzeczy teraz będzie

IV zakrętu, pierwszy niepokój samo-
lot objawia przy 70 km/h, a na peł-
nych klapach podchodzi się przecież
na ok. 100 km/h, więc do takiego
spadku pilot nie doprowadzi mimo-
wolnie przez zagapienie. Chowam
klapy i robię przełożenia w krążeniu
45°. Błysk! Ten samolot ma poten-
cjał akrobacyjny! Zresztą jest ofero-
wany w wersji 330 Acro, już bez krę-

pujących ograniczeń kategorii ultra-
lekkiej. Tymczasem 300ma dopusz-
czalny współczynnik obciążeń +4.
Przyspieszeniomierz wyświetla się
na PFD, wprowadzam w ustalone
krążenie z przechyleniem 60°. Przy-
spieszeniomierz oscyluje wokół 2g,
co zresztą czuć na siedzeniu. Lot
jest stabilny, zamiatam maską po
horyzoncie, podtrzymując ją górną
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rzam na klapach. Wysunięcie klap
powoduje natychmiast włączenie
sygnalizacji dźwiękowej zamknięte-
go podwozia. Na pełnych klapach
dochodzę aż do 40 km/h prędkości
wskazywanej (IAS). Takie samo za-
chowanie, brak tendencji do zwale-
nia się, lotki skuteczne do końca.
Obie prędkości wyszły mniejsze niż
w instrukcji ale nic dziwnego: jest
prawie 0°C, gęstość powietrza robi
swoje. Próbuję krążenia z przechyle-
niem 45° na małej prędkości na ma-
łych klapach – tak jak na kręgu do
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Alpi Pioneer 300 UL
(dane z instrukcji)

Rozpiętość (m) 8,30
Długość (m) 6,27
Powierzchnia nośna (m2) 10,90
Masa własna (w zal. od wyposażenia) (kg) 285 - 320
MTOW (z urządzeniem ratunkowym) (kg) 472,5
Pojemność zbiorników paliwa (l) 120
Silnik Rotax 912 S, 100 KM, benzyna samochodowa
Śmigło Avtec 180x100-125 stałoobrotowe, regul. hydrauliczny
Prędkość maksymalna lotu poziomego (km/h) 250 (IAS)
Prędkość dop. w burzliwej atmosferze (km/h) 225 (IAS)
Prędkość minimalna (km/h) 65 (IAS)
Zbiorniki paliwa (l) 2 x 40
Zużycie na prędkości 240 km/h (l/h) 17
Zasięg 1000
Dopuszczalne przeciążenia +4g (bez klap), +2g (na klapach)
Producent: Alpi Aviation S.r.l., San Quirino, Włochy
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Właściwe miejsce na bagaż to wnęka za oparciami. Półka co najwyżej na płaszcze.

Dajniki ciśnienia całkowitego (dolny)
i statycznego (górny, rurka zaślepiona)

Minus za nieosłonięte popychacze lotek. Dodano podesty, żeby wsiadając
i wysiadając nie stanąć na popychaczu. W głębi - wziernik do komory podwozia.

Na tablicy przyrządów od lewej: regulator skoku Flybox, zintegrowany wskaźnik PFD (Flybox Eclipse), analogowe
prędkościomierz i wysokościomierz, GPS EKP IV AvMap, radio, transponder (oba Becker), autopilot Flybox ACU

Panel centralny od góry: wyłącznik
główny, gaz, przełącznik klap, ssanie,
podgrzew, hamulec na oba koła, panel
trymerów, hamulec postojowy, gniazdo
awaryjnego wypuszczania podwozia
(korbę nakłada się doraźnie - spoczywa
ona w podłokietniku)

Na prędkości
minimalnej samolot
nie wykazuje
tendencji
korkociągowej.
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Zamawianie prenumeraty odbywa się poprzez wpłatę na nasze konto: 91 1240 6003 1111 0000 4940 2683

Cena jednego numeru w prenumeracie krajowej to tylko 11,50 zł (w kiosku 14,90 zł).
Cena prenumeraty krajowej wynosi: dwuletniej – 276 zł, rocznej – 138 zł, półrocznej – 69 zł

Prenumeratę najłatwiej zamówisz w naszym sklepie internetowym
www.plar.pl/shop, wybierając w spisie kategorii „Prenumerata”

Cena
w prenumeracie

tylko 11.50 zł
dodatkowo 5% rabatu w naszym sklepie



trzy lampki zaczynają się palić na
zielono, a w podłodze odsłania się
prześwit. Samolot wyhamowuje,
małe klapy i można stabilizować po-
dejście. Horst się pyta, czy chcę lą-
dować. Tak, już się z ptakiem dobrze
rozumiem. Przy tym wichrze z bocz-
ną składową to małe klapy i ześlizg
nakierunkowy z przyziemieniem na
jedno koło. Samolot cały, turlamy się
po ziemi, więc popycham rączkę ha-
mulca, żeby przyspieszyć opuszcze-
nie pasa. „Widzisz jak łatwo?” Widzę.

To jest normalny, poprawny pilo-
tażowo samolot. No i zadaje szyku:

ładnie wygląda, ocieka gadżetami
(m.in. trzy elektryczne trymery - na
każdy ster!), ma ładnie wykończone
wnętrze, damę można zaprosić na
pokład. Tęgiego faceta już raczej
nie. Szczerze mówiąc, tej klasy sa-
moloty, na logikę, należałoby reje-
strować w kategorii Specjalny i nie
żyłować masy do tej ultralekkiej
472,5 kg. Jest jeden tylko powód, dla
którego wszyscy bez wyjątku pro-
ducenci zostawiają te swoje wypa-
sione egzemplarze demnstracyjne

w klasie UL – bo tu wystarczy piloto-
wi świadectwo kwalifikacji, które ła-
twiej zrobić niż licencję PPL(A). To
poszerza grono potencjalnych klien-
tów. Natomiast pilot, który licencję
już ma, powinien się zainteresować
egzemplarzem Pioneer 300 Hawk,
który różni się tylko skrzydłami
o mniejszej rozpiętości, ale za to
z maksymalną masą startową 560
kg, co pozwala w pełni (legalnie) się
cieszyć masą użyteczną i zasięgiem.

Krzysztof Krawcewicz

ca - jesteśmy przecież na żółtym łu-
ku. Ustalam prędkość 240, żeby od-
czytać zużycie paliwa: 17 l/h. Widać,
że spokojnie wyciśnie więcej. Ale to
i tak dużo, 130 węzłów... To pocisk!
Szum skrzydeł, ryk silnika – śpiew
duszy lotnika... nie trwa długo, w na-
potkanym rotorku samolot skacze
w dół, a ja uderzam głową w ramę
kabiny. Nie dociągnąłem pasów. Cie
choroba, starczy tego... Zdejmuję
gaz. Takie latanie to tylko pod stra-
tusem albo nad chmurami. Docho-
dzimy do III zakrętu. Zwalniam do
115 km/h, by wypuścić podwozie –
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sprawdzić prędkość maksymalną.
Włosi w prospekcie bajerują, że jego
maksymalna trwała przelotowa to
280 km/h. Być może, ale co z tego
jak prędkość dopuszczalna tego, eg-
zemplarza wynosi 260 km/h. To i tak
dużo. Popycham gaz, ale nie do koń-
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Horst Trauntschnig, piotrkowianin z wyboru, uważa, że samoloty Alpi Aviation zadomowią się w Polsce równie dobrze, jak on

Wnętrze jest estetycznie wykończone w skórze

Płatowiec jest konstrukcji półskorupowej, drewniano-kompozytowej. Powierzchnie sterowe - lotki ster kierunku i ster wysokości są kryte termokurczliwym ceconitem

„Dizajnerskie” wykończenie ogona i linii zbieżności powierzchni sterowych

Dobrze amortyzowane podwozie główne

Wewnątrz gniazda na koło przednie
widoczny wziernik

Na prędkości
przelotowej
240 km/h zużycie
wynosi 17 l/h.
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