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Wprowadzenie

Każdy XENON może być dowolnie
konfigurowany dla różnych zastosowań,
Łatwy w pilotażu, obsłudze i utrzymaniu,
Skorupowa konstrukcja z włókna węglowego
zapewnia maksymalną wytrzymałość,
Wysoki standard bezpieczeństwa i komfortu
przy jednoczesnym zachowaniu niskiej masy.

Wiatrakowce XENON - wszechstronne maszyny z
dużym potencjałem:
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Wiatrakowce XENON



Wiatrakowiec napędzany jest silnikiem Rotax
912 ULS-T o mocy 135KM zasilanym paliwem
samochodowym.
Śmigło o zmiennym skoku firmy Kaspar -
zapewnia regulację ciągu.
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Dlaczego wiatrakowce?
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Zwiększone bezpieczeństwo oraz
nieskomplikowana obsługa,
Zmniejszone koszty przy zachowaniu
analogicznych osiągów,
Korzystniejszy w utrzymaniu, niższe koszty
operacyjne,
Wielofukcyjność i niewielkie gabaryty.

Przewaga wiatrakowców nad śmigłowcami: 



Jak działają wiatrakowce?
Niezasilany wirnik w stanie autorotacji jako
element wytwarzający siłę nośną,
Napędzane silnikiem śmigło generujące ciąg,
Wirnik obraca się dzięki przepływowi powietrza
od dołu,
Przed startem jednostka prerotacji wytwarza siłę
nośną,
W przypadku awarii silnika wiatrakowiec powoli
traci wysokość, jednak ciągły obrót wirnika
zapewnia siłę nośną.
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XENON IV - kadłub

Zbudowany z niezwykle wytrzymałej konstrukcji
skorupowej,
Baza do montażu reszty komponentów.
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XENON IV - wielofuncyjny statek powietrzny

XENON IV to wiatrakowiec
występujący w  wielu
konfiguracjach, a co za tym
idzie przeznaczony do
różnorodnych zastosowań.
Łatwość w dopasowaniu
do wymagań klienta.



Wersja podstawowa (krótki kadłub)
może być wyposażona w
najnowocześniejsze systemy awioniczne
od MGL lub AATech
AGRO System - lotniczy system oprysku
rolniczego jest dostosowany do
krótkiego kadłuba
MEDEVAC - opcja dla służb medycznych
jest dedykowana do kadłuba CA-22/C-44
(długi kadłub).
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XENON IV
Konfiguracje



Zintegrowana awionika AATech IAS GR02 ,
Prędkościomierz BK200-1A,
Radiostacja ATR833-II,
Transponder TRT800H,
Busola CM-13,
Sterowanie zmiennym skokiem śmigła Kaspar,
Dodatkowa chłodnica oleju,
Wnętrze wykończone alcantarą,
3-punktowe pasy bezpieczeństwa,
Podgrzewane fotele,
Przyciemnione przednie oraz górne szyby,
Porty USB and 12V.
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XENON IV
Przykładowa konfiguracja wyposażenia dla wersji z krótką kabiną
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AGRO SYSTEM

Szybki oraz prosty montaż i demontaż całego systemu oprysku włącznie ze
zbiornikiem,
Doskonała możliwość połączenia operacji rolniczych z rekreacją,
Wysoka jakość i odporność na korozję stosowanych elementów.
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MEDEVAC

MEDEVAC jest odpowiedzią na
wyśrubowane wymagania dzisiejszego
rynku służb ratunkowych.
Wiatrakowiec MEDEVAG ma możliwość
wykonania 90% misji helikoptera
generując tylko 10% kosztów.



Odpowiedni zarówno dla klientów indywidualnych, jak i komercyjnych
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XENON IV



Dane techniczne
XENON IV
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Dane techniczne
XENON IV
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FlyArgo Sp. z o.o. jest zarejestrowane jako
dostawca w United Nations Global Marketplace

Nr UNGM:  644609
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Dane kontaktowe:
+48 696 789 789

E-mail: office@flyargo.com.pl
instagram.com/flyargo

facebook.com/flyargorotorcraft
www.flyargo.com.pl


