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Quattrocento?Ile może

Rzadko się zdarza, żeby samolot
deklarowany przez producenta na
cztery (lub więcej) osób testować
dla potrzeb publikacji przy pełnym

obciążeniu. Redaktor naczelny
powiedział tym razem

„sprawdzam” a firma Alpi Aviation
podjęła wyzwanie...

Zdjęcia: Roman Peczka



Gdy Pioneer 400 był jesz-
cze w próbach, zamieścili-
śmy w PLAR 1/2013 arty-

kuł autorstwa naszego brytyjskie-
go korespondenta Dave Unwina.
Przyznam szczerze, pomysł czte-
roosobówki z silnikiem Rotax 914,
używanym dotąd do samolotów
dwuosobowych, wydawał mi się
wtedy trochę karkołomny...

Miejsca a osoby
Mało koni mechanicznych to ma-

ło litrów na godzinę. Do lotu pozio-
mego dużo mocy nie potrzeba. Je-
dynie w fazie startu wykorzystuje-
my pełną moc silnika. Ile znacie sa-
molotów czteromiejscowych o sła-
bym silniku? Jaki jest to silnik? PZL-
-110 Koliber, znany z polskich aero-
klubów lat 80., miał silnik Franklin
116 KM, ale używany był jako dwu-
osobowy samolot szkolny. W „Pod-
ręczniku pilota samolotowego” jest
wykaz typowych wypadków lotni-
czych, a wśród nich wypadek
z 1994 r. Kolibra 110, który po starcie
nie zdołał nabrać wysokości, by
przelecieć nad 15-metrowymi drze-
wami. Na pokładzie były cztery
osoby – znaczne przekroczenie do-
puszczalnej masy startowej. Dwa
tylne miejsca w samolocie zapra-
szają, ale jest to zaproszenie diabel-
skie, jak to napisał kiedyś Andrzej
Pazio. Następny Koliber miał już sil-
nik 150 KM, co sprawę poprawiało,
ale i tak polskie lotniska zapełniły
wkrótce „normalne” Morane'y, pier-

wowzory Kolibrów, z silnikami 180
KM. Krótko mówiąc – na cztery
osoby moc do startu musi być...

Dlatego tamten artykuł Da-
ve'a przyjąłem z rezerwą. Tym bar-
dziej że podczas jego sesji zdjęcio-
wej w kabinie były tylko dwie oso-
by, więc zachowania P400 w peł-
nym stanie załadowania nie spraw-
dził, a Włosi mogli go oczarować,
to oni akurat potrafią świetnie...

Tymczasem lotnictwo odchodzi
od benzyny lotniczej w miejsce sa-
mochodowej. A tu (abstrahując od
dopuszczanych do etyliny samo-
chodowej certyfikatem STC sta-
rych Cessn z silnikami Contintental
lub Lycoming) rynek jest zmono-
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polizowany przez silniki Rotax. Ro-
tax 914 ma, po załączeniu sprężar-
ki, 115 KM. Ale to nie jest zbyt dużo.

Mój pogląd się zmienił znacznie,
gdy przeleciałem się na słowackim
WT-10 Trio, z 914-tką (PLAR 8/16).
Wsiadło nas trzech chłopa po 100
kg, a samolot nie tylko spokojnie
wystartował (z trawy, w upalny
dzień), ale i był całkiem żwawy,
więc „coś by jeszcze zabrał” na
czwarte miejsce. Konstruktor jed-
nak ograniczył liczbę osób do
trzech. Na wszelki wypadek.

Pioneer 400 to następca popu-
larnego dwuosobowego Pioneera
300, którym miałem okazję latać
w listopadzie ub.r. (PLAR 12/16).
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Sprawdzamy czy
P400 to realna

czteroosobówka

Cztery osoby mieszczą się w kabinie P400 całkiem wygodnie (z prawej autor)

Pioneer 400 jest zaprojektowany do dużych prędkości przelotowych. Kluczowa jest jednak prędkość wznoszenia po starcie – to również sprawdziliśmy.

Samoloty
czteroosobowe
z silnikiem 115 KM –
chwyt marketingowy
czy prawda?



sażerów. Dolnopłaty mają dźwigar
w podłodze. Dla siedzących z tyłu
to ściana ograniczająca miejsce na
stopy. Włażę ze skrzydła na tylne
siedzenie. Nie jest źle, choć duży
numer buta może być dla niektó-
rych problemem. Stopy trzeba
trzymać pod skosem – jak w Mora-
nie. Proszę Corrado na miejsce
obok, żeby zobaczyć, czy pasaże-
rowie na siebie napierają... Nie na-
pierają. Siedzimy wygodnie. Wi-
doczność na zewnątrz też niezgor-
sza. A jak wejdą jeszcze dwaj
z przodu i odsuną siedzenia do ty-

łu? Wsiadają Massimo i Horst. Nie
ma problemu. Przestrzeń między
kolanami a oparciem pozostaje.
Tylna kanapa P400 nie jest więc
tylko na płaszcze i aktówki...

Wyłazimy. Jutro lot. Przy kolacji
mówię Corrado o moich wątpliwo-
ściach co do wystarczającej mocy
startowej. Ten się czuje urażony:
„Przyjedź do nas, mamy 400-tkę
na Rotaksie 912, 100 koni też wy-
starcza. Nasz samolot jest lekki.
Cessna 152 o podobnej mocy silnika
waży średnio 540 kg, a masy do-
puszczalnej ma 760 kg. P400 ma
800 kg masy dopuszczalnej, czyli
niewiele więcej – za to pusty waży
ok. 450 kg. Zamiast wozić ciężar
samolotu, zabieramy 90 kg dodat-
kowej masy użytecznej”. Przyznaję
rację. Jeśli się jeszcze weźmie pod
uwagę, że P400 ma śmigło
o zmiennym skoku, a więc większy
ciąg na rozbiegu, a i aerodynamicz-
nie w porównaniu z C152 należy do

zupełnie innej klasy, to rzeczywiście
owe 115 KM może starczyć.

Rano wyciągamy z kąta hangaru
wagę. Na lot poleci z nami Horst
i niemiecki pilot imieniem Franz,
który przyszedł sobie polatać na
śmigłowcu, ale trafił na mnie i pod-
dał się ważeniu, a następnie za-
okrętowaniu na Quattrocento. Wa-
żenie wykazało, że razem mamy
329 kg żywej wagi. Paliwa w zbior-
nikach jest 58 l. W bagażniku też są
jakieś rzeczy. Masa maksymalna
nieco przewalona, ale nie dużo, gó-
ra 3%. Czyli dla mojego ekspery-
mentu jeszcze lepiej – jak w życiu.

Startujemy
Zapinam pasy. Fotel jest wygod-

ny, siedzi się wysoko i jest przez to
bardzo dobra widoczność do przo-
du. Corrado wyciąga listę kontrolną.
Szacuneczek. Przecież ma na tym
samolocie wylatane mnóstwo go-
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Zagadnięty o 400-tkę przedstawi-
ciel Alpi Aviation Horst Trauntsch-
nig, Austriak z Piotrkowa, zareago-
wał szybko: „Chcesz się przekonać
osobiście? Masz załatwione...”.
Cztery miesiące później w Wielki
Tydzień znalazłem się w Landshut
w Bawarii. Samolotem na holen-
derskich znakach przylecieli Corra-
do i Massimo – pilot fabryczny
i dyrektor handlowy. Byli w drodze
z Holandii do Włoch i pasowało im
tu urządzić spotkanie. Zacząłem
od sprawdzenia, czy z tyłu jest
miejsce dla pełnowymiarowych pa-
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Przed nami próby
przeciągnięcia przy
różnych położeniach
klap. Ciekawe, jak
Pioneer będzie
zachowywał się
z czterema osobami
na pokładzie?

Ta sylwetka może się podobać...

Mały ciężar własny Quattrocento to efekt zastosowanej technologii płatowca – konstrukcja drewniana pokryta kompozytem węglowym

Zespół napędowy to silnik Rotax 914S i stałoobrotowe śmigło Idrovario

Tylna kanapa P400
nie jest tylko na
płaszcze i aktówki...



tem. Mam, co chciałem na dowód –
zdjęcia samolotu w locie z cztere-
ma osobami. Gdy sesja się kończy
i rozwiązujemy szyk, mówię „My
controls”. Ja też muszę coś z tego
mieć. Stwierdzam, że samolocik,
nawet z czterema osobami, ma ce-
chy pilotażowe ultralajta – prawi-
dłowe gradienty, ale siły nieduże.
Jest posłuszny i przyjemny w pilo-
tażu. Odwracam się do pasażerów,
że zrobię teraz zakręty z przechyle-
niem 60°. Czyli wysteruję 2 g. Tego
się z pasażerami unika, ale ci to są
piloci. Pioneer posłusznie daje się
wprowadzić i wykonuje je stabilnie

– te wielkie winglety robią swoje,
Trochę go podtrzymuję górną no-
gą. Teraz przełożenie. Nie mierzę
stoperem, ale to są może dwie se-
kundy. Fajny, sterowny. Wysokości
nabraliśmy już tyle, że można spró-
bować przeciągnięć. Ze ściągnię-
tym gazem, bez klap, na małych
klapach i na dużych zapisuję odpo-
wiednio 60, 48 i 47 węzłów. Trochę
dużo, ale Bogiem a prawdą nie
mam porównania, bo nie robiłem
nigdy przeciągnięć w 4 osoby na
Cessnie 172. W przeciągnięciu
P400 „pompuje” zanim przepad-
nie. Do przepadnięcia nie doprowa-
dzam. Nie ma natomiast żadnej
tendencji do opuszczenia skrzydła.
Zbliżanie się do prędkości minimal-
nej poprzedza sygnał dźwiękowy
i buffetting usterzenia. Teraz zoba-
czymy prędkość maksymalną. Cor-
rado ustawia obroty na 5500, łado-
wanie na 35 cali Hg. Zużycie rośnie
do 25 l/h. Po dłuższej chwili pręd-
kościomierz pokazuje 130 węzłów.
TAS odczytany z glaskokpitu wy-
nosi 135. Nieźle! Na przelotowych
parametrach to 122 KIAS przy 35”
i 5280 obr/min. Ekonomicznie się

Mała moc jest
wystarczająca, jeżeli
samolot jest lekki,
a jego aerodynamika
dopracowana

sce oderwania. Słońce świeci i przy
okazji zauważam, że nie ma osłon
przeciwsłonecznych. Jeszcze próba
iskrowników. Rozbieg rozpoczniemy
sprzed przesuniętego progu pasa.
Zapamiętuję miejsce.

Wiatr czołowy 5 knotów, tempe-
ratura 6⁰C, QNH 1020, wysokość lot-
niska 400 m npm. Corrado daje peł-
ną moc i samolot rozpoczyna roz-
bieg. W fotel nie wtłacza. Spokojny
rozbieg na trzech punktach do ok.
60 węzłów, kiedy należy podnieść
przednie koło i po chwili samolot
odrywa się od ziemi. Zaznaczam ten

punkt na mapie w połowie odległo-
ści między dwiema drogami kołowa-
nia. Pilot pozwala mi przełożyć
dźwignię podwozia. Cały czas się
oddalamy od ziemi. Gdy lampki zga-
sną, pilot redukuje moc (sprężarka
wyłącza się po cofnięciu manetki
gazu), chowa klapy i prędkość usta-
la się na 80 węzłów, przy czym wa-
riometr wskazuje 800 stóp na minu-
tę (4 m/s). Przekonuję się, że to nor-
malny samolot o dobrych osiągach.
Zero emocji, cały start prawidłowy.
Moje wszystkie obawy rozwiewają
się. Corrado rzuca mi spojrzenie
z triumfem.

Za sterami P400
Dochodzimy do Tecnama P92,

w którym Romek czyha z apara-

dzin! Czuję się zawstydzony w imie-
niu wszystkich polskich pilotów (no
dobra, nie wszystkich...). Rotaksa 914
odpala się tak samo, jak 912, ze ssa-
niem, czynności proste i oczywiste.
Jedyna różnica to zamknąć klapy,
które na czas wsiadania pasażerów
są wypuszczone. Podczas kołowania
zapamiętuję szczegóły otoczenia
pasa, po których będę oceniał miej-
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Hamulce różnicowe na koła są tylko na lewym zestawie pedałów

Korbka do awaryjnego wypuszczania podwozia

Obecnie P400 jest wyposażany w glaskokpit Garmin G3X

Miejsce na nogi dla pasażerów jest nieco ograniczone przez dźwigar główny

Za tylnym oparciem znajduje się przestrzeń bagażowa (max 30 kg)

Panel sterowania zespołem napędowym.
Tylna manetka to hamulec kół.

Zostań prenumeratorem

Cena numeru

w prenumeracie

11.50 zł
dodatkowo 5% rabatu

w naszym sklepie

tylko

Zamów już dziś na
sklep.plar.pl

lub telefonicznie
22 670 06 07

Numer konta do wpłaty: 91 1240 6003 1111 0000 4940 2683



skrócić dobieg. Corrado pozwala
mi zakołować na miejsce. Przed
wyłączeniem trzeba klapy wysu-
nąć na pełne. Iskrowniki. Wyłącznik
główny. „Corrado, grazie” – dzięku-
ję za lot. Jestem pod wrażeniem.

Zdejmuję słuchawki, rozgląda-
jąc się za miejscem na ich odwie-
szenie. Nie ma. Czekam, aż Franz
wylezie zza mnie na skrzydło i od-
suwam swój fotel. Ostrożnie, żeby
się nie zaplątać i nie kopnąć bu-
tem w to piękne cacko, opusz-
czam kabinę.

Nowa jakość
Massimo pokazuje mi zapis z re-

jestratora. Oderwanie tam, gdzie
postawiłem punkt na mojej mapce.
Było 354 metrów rozbiegu. Za-
znaczmy, że to z pełną masą.

Pioneer 400 to rzeczywiście do-
bry samolot do turystyki. W cztery
osoby można nim bezpiecznie la-
tać – sprawdziłem.

Wśród czteroosobówek pojawi-
ła się nowa jakość – samolot, który

spala średnio 18 l/h, a nie 36 l/h i ma
przelotową 115 węzłów.

Pioneer 400 jest rejestrowany
w Europie w kategorii specjalny –
jest adresowany zatem do prywat-
nych pilotów, nie do szkół lotni-
czych i ośrodków. Osiągi ma impo-
nujące. Ciekaw jestem jeszcze, jak
się sprawdzi na naszych lotniskach
trawiastych. Przekonamy się za jakiś
czas, bo właśnie pierwszy egzem-
plarz zaczął latać w Polsce...

Krzysztof Krawcewicz

wskazówkę stopera na moim forti-
sie – wychodzi 790 ft/min. Nabiera-
nie do poziomu FL100 albo FL120
na przelocie ma tu sens. Czas
wznoszenia krótki i zysk na prędko-
ści rzeczywistej duży .

Zabieram znowu stery, bo mi się
samolocik spodobał. Buduję krąg
i idę do lądowania. Corrado mnie
instruuje: 80 węzłów – podwozie,
małe klapy, włączyć pompę, po-
pchnąć do końca niebieską dźwi-
gnię skoku. Na prostej 65 węzłów
i duże klapy. Wyrównuję, wytrzy-
manie nie trwa długo. Tyle, żeby
ściągnąć drążek. Mogę użyć teraz
ręcznego hamulca na oba koła, by

lata na ładowaniu 30,9 cali Hg
i 4820 obr/min. Prędkość wychodzi
wtedy 115 węzłów, a zużycie 18 l/h.
Mamy 2500 stóp. Corrado poleca
mi włączyć stoper, żebym zmierzył
prędkość trwałego wznoszenia.
Ustawia 35” i 5500. Po minucie ma-
my 3160 stóp. Czyli 660 stóp na mi-
nutę (3,3 m/s). Można jeszcze do-
pchnąć gaz do 39”, a obroty do
5570. Patrzę na pomarańczową
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Alpi Aviation Pioneer 400
(dane z Instrukcji Użytkowania w Locie)

Rozpiętość (m) 8,80
Długość (m) 7,00
Szerokość kadłuba (m) 1,39
Masa własna (kg) 450
MTOW (UL) (kg) 800
Pojemność zbiorników paliwa (l) 86
Silnik Rotax 914 S, 115 KM, benzyna samochodowa
Śmigło kompozytowe o zmiennym skoku Idrovario ∅180 mm
Prędkość maksymalna VNO (km/h) 237 (IAS)
Prędkość dopuszczalna VNE (km/h) 278 (IAS)
Producent: Alpi Aviation Srl, San Quirino, Włochy
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Quattrocento demonstrował nam Corrado Rusalen

Zapis opisywanego lotu na Flight Radar 24

P400 ma czteropołożeniowe klapy szczelinowe oraz lotki wyposażone w trymer

Chowane, amortyzowane podwozie

Ster wysokości jest kryty dakronem (podobnie jak lotki i ster kierunku)

Lecieć w cztery
osoby z prędkością
115 węzłów przy
zużyciu 18 l/h to
czysta przyjemność
dla portfela
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