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Głównym celem naszej firmy jest nadanie pojęciu „latania” zupełnie nowego znaczenia. 

Zapragnęliśmy całkowicie odejść od stereotypowego poglądu na kwestię kupna czy wynajmu

ultralekkich i lekkich statków powietrznych, dlatego wdrożyliśmy w życie projekt salonu i szkoły, 

który ma nam w tym pomóc. Chcielibyśmy w ten sposób udowodnić, że bycie właścicielem statku 

powietrznego czy pilotem nie jest czymś niemożliwym do osiągnięcia.

Nasza firma daje Ci  możliwość na spełnienie marzeń – teraz możesz mieć swój własny śmigłowiec

lub wiatrakowiec w cenie luksusowego samochodu. 

Spełniaj marzenia! Przyjedź do nas, a odlecisz!
  





FLYARGO ROTORCRAFT CENTER
to pierwszy w Europie salon sprzedaży połączony z centrum projektowo-produkcyjno-serwisowym, 

w którym  kupisz unikalny śmigłowiec lub wiatrakowiec dopasowany do Ciebie i Twoich potrzeb.

Projektowane i budowane przez nas maszyny uznane są za najbezpieczniejsze i najbardziej

niezawodne, a także najłatwiejsze w pilotażu spośród dostępnych na rynku. Jesteśmy pewni

tego, że tworzymy i sprzedajemy statki powietrzne najwyższej jakości, które są gwarancją 

bezpieczeństwa i zadowolenia naszych Klientów.

Zapraszamy Cię do naszego salonu w Wolicy, niedaleko Warszawy, gdzie rozpoczniemy współpracę. 

Nasi specjaliści w miłej i komfortowej atmosferze doradzą Ci jaką maszynę wybrać oraz jak 

dopasować do niej odpowiednie wyposażenie. W ten sposób zespół produkcyjny stworzy statek 

powietrzny skrojony na miarę Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Następnie wspólnie

z naszymi doświadczonymi pilotami-instruktorami odbędziesz lot próbny, a później zajmiemy się 

Twoim specjalistycznym szkoleniem lotniczym.

Pomożemy Ci również w znalezieniu optymalnej formy finansowania, która ułatwi realizację marzeń

– doradzimy w wyborze leasingu lub kredytu na dogodnych warunkach. Dodatkowo, kiedy Twój 

śmigłowiec lub wiatrakowiec będzie już gotowy do użytku zajmiemy się wszelkimi formalnościami 

– zarejestrujemy go, dobierzemy ubezpieczenie oraz program obsługi serwisowej.

Wszystko na najwyższym poziomie.



Wiatrakowiec X2
– konstrukcja godna

zaufania…



CENTRUM PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE
Nasz kompleks badawczy, który składa się z części biurowej i hali testowej zajmuje się

projektowaniem nowych i ulepszaniem istniejących już lekkich i ultralekkich statków powietrznych. 

W naszym centrum pracują inżynierowie i technicy z bogatym doświadczeniem międzynarodowym

w zakresie projektowania, modelowania, modernizacji statków powietrznych oraz ich systemów

i podzespołów. Swoje doświadczenie zdobywali między innymi pracując dla Instytutu Lotnictwa, 

Politechniki Warszawskiej i Airbus Company.

Nasi inżynierowie dbają o to, by produkty FLYARGO spełniały najwyższe standardy jakości

oraz bezpieczeństwa, jednocześnie odpowiadając na aktualne zapotrzebowanie rynku.

Dzięki temu łączymy nowoczesne trendy wzornicze
z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Zapraszamy do współpracy!







Pasja, która na imię ma 
wolność…



FLIGHT ACADEMY
FLYARGO FLIGHT ACADEMY to profesjonalny ośrodek szkoleniowy, który kształci pilotów

śmigłowców oraz wiatrakowców. Posiadamy własne zaplecze techniczno-dydaktyczne

oraz prywatne lądowisko w Wolicy, niedaleko Warszawy.  

To, co wyróżnia nas spośród innych ośrodków szkoleniowych to pasja i zaangażowanie z jakim

podchodzimy do pracy. Nasi instruktorzy to specjaliści w swojej dziedzinie, którzy dzięki

wieloletniemu doświadczeniu i wysokiej jakości umiejętnościom przygotują Cię do zmierzenia się

z nawet najbardziej wymagającymi zadaniami jakie może postawić przed Tobą pilotowanie

śmigłowca czy wiatrakowca. Nauka w naszym ośrodku odbywa się na śmigłowcach typu:

R22, R44, JOJO i AK1-3 oraz wiatrakowcach typu X2. 

Dodatkowo wiedza, w którą zostaniesz wyposażony pozwoli Ci na zdanie trudnych egzaminów

w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Dajemy Ci również gwarancję zachowania wysokich standardów 

bezpieczeństwa – posiadamy certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzający spełnienie 

wymagań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Rozpocznij swoją nową przygodę już dziś! Spełniaj swoje marzenia.

FLIGHT
ACADEMY Jeżeli już się zdecydowałeś lub masz pytania,

prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu
(+48) 696 789 789 lub mailem: szkolenia@flyargo.aero.





SZKOLENIA FLIGHT ACADEMY
PPL(H) Pilot śmigłowca

UHP(L) Pilot śmigłowca ultralekkiego

TR AK1-3 Przeszkolenie na typ śmigłowca

UAG(L) Pilot wiatrakowca ultralekkiego

TM(H) Mechanik obsługi śmigłowca ultralekkiego

TM(AG) Mechanik obsługi wiatrakowca ultralekkiego

UAG(L)*
Kurs pilota wiatrakowca ultralekkiego to najlepszy sposób na spełnienia marzeń o lataniu.

Niska cena i skondensowana wiedza pomogą Ci szybko uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Pilota Ult-

ralekkiego, które da Ci uprawnienia do pilotowania wiatrakowców w całej Europie i na Świecie.

Znajdź czas – tylko 7 dni dzieli Cię
od spełnienia marzeń i pokonania grawitacji! 

Program szkolenia przygotowuje przyszłego pilota do bezpiecznego wykonywania lotów

zgodnie z zasadami VFR (Visual Flight Rules), i jest podzielony na 2 części:

Kurs teoretyczny (60 godzin) i kurs praktyczny (minimum 23 godziny).

*Warunki wstępne do szkolenia UAG(L) to ukończone 16 lat oraz orzeczenie lotniczo-lekarskie. 



H CERTYFIKOWANIE
HELIPORTÓW I HELIDEKÓW





* wycena zależna od typu statku powietrznego i czasu hangarowania. 

WYLĄDUJ NA WOLICY
I ODDAJ SWÓJ STATEK POWIETRZNY
W NASZE RĘCE, JUŻ OD 12 EURO ZA DZIEŃ*



CERTYFIKOWANIE HELIPORTÓW I HELIDEKÓW
Jeżeli zastanawiasz się nad tym, gdzie najlepiej wylądować swoją  maszyną możesz być spokojny

o to, że nasi specjaliści podsuną Ci najlepsze rozwiązania. Jest wiele certyfikowanych miejsc,

przystosowanych do lądowania śmigłowcami czy wiatrakowcami w ostateczności wylądować

można również na własnym trawniku.

Jednak jeżeli zależy Ci na niezależności oraz zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa 

proponujemy żebyś, skorzystał z doświadczenia naszego personelu.

Nasz zespół ekspertów nie tylko doskonale rozumie regulacje prawne, które często zmuszają nas

do szukania specjalnych lądowisk, ale ma również ogromne doświadczenie i staż w nawigacji

na lotniskach heliportowych. Nasza usługa obejmuje pełną ocenę Twoich potrzeb, zapewniając

Ci komfort użytkowania statku powietrznego.

BIEŻĄCE WSPARCIE I SZKOLENIA
Certyfikacja Heliportu lub Helideck’a to ważny krok, jednak na tym proces się nie kończy. 

W zależności od złożoności obiektu może to wymagać regularnego szkolenia i oceny w ramach 

zachowania bezpieczeństwa. Oddając zarządzanie Heliportem lub Helidekiem w ręce firmy

FLYARGO, w ramach stałego programu usług wsparcia możesz być pewny, że zadbamy

o utrzymanie bezpieczeństwa operacyjnego i zapewnimy zachowanie uzgodnionych standardów 

certyfikacji, podczas gdy Ty będziesz mógł w pełni oddać się przyjemności latania.



Coraz więcej superjachtów łączy transport
z eksploracją śmigłowców i dalekosiężną zabawą.

designed around a three
blade rotor system



Zapierająca dech w piersiach sceneria
z wyjątkowej perspektywy.
Helikopter doda blasku do luksusowego jachtu…







*Po wpłacie 100% za zakup śmigłowca, istnieje możliwość odbycia szkolenia PPL(H) z 10% rabatem. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej.

Śmigłowiec może być użytkowany w Polsce w kategorii specjalny, do lotów VFR w dzień, decyzją ULC z dnia 07-09- 2016.
Pierwszy śmigłowiec AK1-3 został zarejestrowany ze znakami SP-YHA, w dniu 05-09-2017. 

Śmigłowiec AK1-3 to jedna z najlepszych konstrukcji dostępnych na światowym rynku 

w klasie 2-osobowych maszyn tłokowych. Ten profesjonalnie zaprojektowany i skonstruowany  

śmigłowiec charakteryzuje się doskonałymi właściwościami, które sprawiają, że lot staje się

jeszcze przyjemniejszy.

AK1-3 jest łatwy w pilotażu, posiada stabilny zawis i niski poziom wibracji, a ograniczenie hałasu

w kabinie zapewnia komfort pracy pilota. Najlepsze komponenty i zaawansowane rozwiązania

technologicznie sprawiają, że AK1-3 wyznacza standardy poziomu bezpieczeństwa dla lekkich 

śmigłowców przyszłości.

Przeszkolenie na typ śmigłowca TR AK1-3 (Type Rating) wliczone jest w cenę śmigłowca

i uprawnia do pilotowania maszyny zaledwie po 6 godzinach

kursu teoretycznego i praktycznego.

Oszczędzasz ponad 10 tyś. zł*.

designed around a three
blade rotor system



Wyznacza standardy poziomu 
bezpieczeństwa dla lekkich 

śmigłowców przyszłości





ZALETY ŚMIGŁOWCA AK1-3
• Kabina zapewnia wygodną przestrzeń dla dwóch członków załogi. Szerokość kabiny

 na poziomie ramion wynosi 135 cm.

• Duże okna zapewniają doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach.

• Nasi Klienci mają możliwość dowolnego zaaranżowania i wyposażenia wnętrza.

 Siedziska ze skóry perforowanej są standardowym wyposażeniem.

• Podwójne sterowanie cykliczne zapewnia doskonałe wyczucie i kontrolę.

• AK 1-3 jest wyposażony w ogrzewanie i wentylację. System gwarantujący

 idealną temperaturę w kabinie w różnych warunkach pogodowych.

• Mocna i wytrzymała konstrukcja kompozytowo-tytanowa zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

• Elementy przekładni i głowicy opracowany przy współpracy z zakładem Motor Sicz

 – jednym z największych producentów profesjonalnych podzespołów na świecie.

• Bezprzegubowy wirnik wpływa na łatwość pilotażu, dając dużą stabilizację i odporność na wiatr.





Produkcja  Polska USA USA

Producent
  Flyargo Rotorcraft Robinson Helicopter Schweizer Aircraft  

  Center Company Corporations

Załoga i pasażerowie  1+1 1+1 1+2

Wymiary:

Długość kadłuba m 5.806 6.58 6.76

Długość kadłuba z wirnikami m 8.096 8.76 9.40

Maks. szerokość w kabinie na poziomie ramion m 1.35 1.12 1.30

Wysokość śmigłowca m 2.27 2.72 2.65

Średnica wirnika nośnego m 6.84 7.68 8.18

Powierzchnia tarczy m2 36.74 46.21 52.49

Średnica wirnika m 1.28 1.00 1.30

Rozstaw kół głównych m 1.65 2.00 1.99

Silnik:

Typ i model  SUBARU EJ25 Textron Lycoming 0-360 Textron Lycoming HO-360-DIA

Typ paliwa  A 95 L 100 L 100

Moc przy starcie kW/hp 115/156 93/124 142/190

Standardowe zużycie paliwa L 72 72.6 82

Natężenie przepływu paliwa l/h 24-35 30-38 35-45

Waga śmigłowca:

Waga śmigłowca z załogą i pasażerami kg 650 621.5 930

Waga śmigłowca bez załogi kg 398 391.5 499

Maks. waga ładunku kg 252 230 431

Wydajność:

Prędkość maksymalna km/h 186 189 176

Prędkość stała km/h 160 177 159

Maksymalna stopa wznoszenia m/s 8.5 5 7

Pułap dynamiczny m 3000 3000 3000

Pułap statyczny (nie biorąc pod uwagę grawitacji) m 1300 1350 1700

Maks. dystans lotu km 350 320 354

Maks. czas lotu h 2.6 2.2 3.3

Minimalna pionowa wartość opadania

przy użyciu trybu autorotacji 
m/s 8.4 8 9

  AK1-3 R22 Beta II Schweizer 300C







Wiatrakowiec X jest symbolem indywidualizmu i klasą samą w sobie. Jego stylistyka 

porusza nawet w bezruchu. Kto zajmie miejsce za sterami X’a, będzie znał tylko jeden kierunek: do góry.

X jest maszyną o niesamowitych możliwościach. Materiały, z których jest wykonany zapewniają 

najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu. Szczególnie ważna jest kabina wykonana z włókna 

węglowego, która zapewnia maksymalną wytrzymałość, jednocześnie charakteryzując się najmniejszą 

możliwą masą. Całość dopełnia silnik firmy ROTAX, pozwala on na ośmiokrotne okrążenie Ziemi.

Dzięki swoim zaletom wiatrakowce wykorzystywane są przez najwyższej klasy ekspertów

w lotnictwie cywilnym, wojsku, policji i straży pożarnej, a także w rolnictwie i geodezji.

W swojej ofercie posiadamy wiatrakowce 2, 3 i 4 osobowe. Każdy model X’a może być skonfigurowany 

według Twoich indywidualnych potrzeb. To Ty decydujesz, jak bardzo chcesz rozbudować swoją 

maszynę. Przyjedź do nas, a odlecisz!

22 4



Karbonowa kabina zapewnia 
maksymalną wytrzymałość, 
charakteryzując się najmniejszą 
możliwą masą



W X2 poczujesz co to wygoda i komfort

Wiatrakowiec posiada wyjątkowo dużą

i przeszkloną kabinę, która zapewnia

nieograniczoną widoczność.

Każdy model X’a może być skonfigurowany według Twoich indywidualnych potrzeb.

Niezależnie od tego, którą wersję wybierzesz (GO, BLACK lub CLUB),

X zapewni Ci niesamowite podniebne przeżycia.

Kompaktowe wymiary X2 sprawiają,

że mieści się on w garażu do 2,8 m.

Transport bez najmniejszych problemów, wystarczy dedykowana

przyczepa i zaledwie jedna osoba by wyprowadzić maszynę z garażu.

Po przetransportowaniu potrzebujesz 20 minut

by przygotować X’a do lotu.



Bezpieczeństwo ponad wszystko

Autorotacja generuje siłę nośną w każdej fazie lotu,

dzięki temu wylądujesz bez silnika. Mając czas na znalezienie

odpowiedniego miejsca do lądowania. 

X2 to stabliność lotu bez odczuwalnych turbulencji. Nasz wiatrakowiec może latać

w warunkach, gdy siła wiatru zmusza inne statki powietrzne do pozostania na ziemi.

Predkość lotu od 30 do 200 km/h

Ekonomia

Spalanie przy predkości 160 km/h, to zaledwie 20 litrów

zwykłego paliwa na godzinę lotu.

Krótki start i lądowanie

Potrzebujesz zaledwie 80 metrów by pokonać grawitację

i wzbić się w powietrze (optymalna długość pasa

to 150 metrów bez zabudowań).

Zwinny jak ważka

Zwrot 180o w powietrzu uzyskasz w kilka sekund.

Szybka i przyjemna nauka

by zostać pełnoprawnym pilotem

ze Świadectwem Kwalifikacji Pilota Ultralekkiego.





 

Pilot + pasażerowie  1+1 1+1 1+3  

Silnik
  Rotax 912 ULS Rotax 912 ULS-T  Rotax 912 ULS-T 

  100 HP 135 HP 135 HP

Śmigło
  Stały Zmienny Zmienny

  kąt śmigła kąt śmigła kąt śmigła

Wirnik  Aluminium Aluminium Aluminium

Kabina  Włókno węglowe Włókno węglowe Włókno węglowe

Awionika
  Standardowa Standardowa Standardowa 

  analogowa + cyfrowa analogowa + cyfrowa analogowa + cyfrowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

    

    

   

   

    

    

   

    

    

   

      

       

   

Radio – Standardowe Standardowe 

Transponder – Standardowy Standardowy 

Wykończenie wnętrza                                                                                                                                       Materiałowe                                                        Skórzane                                                           Skórzane

System kontroli lotu Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Koła                                                                                                                                                                               Standardowe                                      Standardowe + owiewki                            Standardowe + owiewki 

Waga pustej maszyny 295 kg 295 kg 300 - 320 kg 

MTOW 560 kg 560 kg                                                       560 - 600 kg 

Predkość maksymalna 155 km/h 195 km/h 180 km/h

Predkość przelotowa 130 km/h 160 km/h 160 km/h

Predkość wznoszenia 500 ft/m 1200 ft/m 750 ft/m 

Maksymalna wyskość wznoszenia 3000 m 5500 m 5500 m 

Pojemność baku 84 L (A95) 84 L (A95) 84 L (A95)

Zasięg 520 km 640 km 600 km 

Optymalna długość pasa startowego 100 – 150 m 50 – 100 m 100 – 150 m 

Optymalna długość pasa do lądowania 0 – 5 m 0 – 5 m 0 – 10 m

Długość 5.1 m (8.6 m z wirnikiem) 5.1 m ( 8.6 m z wirnikiem) 5.7 m (8.8m z wirnikiem)

Szerokość 2.21 m (2.28 m z ogonem) 2.21 m (2.28 m z ogonem) 2.32 m z ogonem 

Wysokość 2.8 m 2.8 m 2.8 m
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Pilot + pasażerowie  1+1 1+1 1+3  

Silnik
  Rotax 912 ULS Rotax 912 ULS-T  Rotax 912 ULS-T 

  100 HP 135 HP 135 HP

Śmigło
  Stały Zmienny Zmienny

  kąt śmigła kąt śmigła kąt śmigła

Wirnik  Aluminium Aluminium Aluminium

Kabina  Włókno węglowe Włókno węglowe Włókno węglowe

Awionika
  Standardowa Standardowa Standardowa 

  analogowa + cyfrowa analogowa + cyfrowa analogowa + cyfrowa

Radio  – Standardowe Standardowe

Transponder  – Standardowy Standardowy

System kontroli lotu  Mechaniczny Elektryczny Elektryczny

Waga pustej maszyny  295 kg 295 kg 300 kg

MTOW  560 kg 560 kg 560 kg

Predkość maksymalna  155 km/h 195 km/h 180 km/h

Predkość przelotowa  130 km/h 160 km/h 160 km/h

Predkość wznoszenia  500 ft/m 1200 ft/m 750 ft/m

Maksymalna wyskość wznoszenia  3000 m 5500 m 5500 m

Pojemność baku  84 L (A95) 84 L (A95) 84 L (A95)

Zasięg  520 km 640 km 600 km

Optymalna długość pasa startowego  100 – 150 m 50 – 100 m 100 – 150 m

Optymalna długość pasa do lądowania  0 – 5 m 0 – 5 m 0 – 10 m

Długość  5.1 m (8.6 m z wirnikiem) 5.1 m ( 8.6 m z wirnikiem) 5.7 m (8.8m z wirnikiem)

Szerokość  2.21 m (2.28 m z ogonem) 2.21 m (2.28 m z ogonem) 2.21 m (2.28 m z ogonem)

Wysokość  2.8 m 2.8 m 2.8 m





PATROL MILITARY GEOMEDEVAC

X4 CLUB DO ZADAŃ SPECJALNYCH
W oparciu o X4 CLUB, jesteśmy w stanie skonstruować specjalistyczne statki powietrzne

do różnych zadań, o szerokim zastosowaniu.

 Powietrzna Nadzorowanie Misje wojskowe Nadzór 
 karetka pogotowia i obserwacja z powietrza i obserwacja z powietrza geotechniczny

 Pilot + osoba obsługi Pilot Pilot Pilot
 + pacjent + pasażer + strzelec  + specjalista

 drzwi frontowe możliwoliwość wyposażenia wyposażony w elementy wyposażony w system
 zaprojektowane z myślą w elementy termowizyjne kuloodporne marki Kevlar do skanowania
 o transporcie medycznym   geotechnicznego 
 dodatkowa przestrzeń dodatkowa przestrzeń dodatkowa przestrzeń  Galileo Observation
 na sprzęt medyczny i nosze na sprzęt na sprzęt System

 Służby medyczne Policja, straż pożarna, Wojsko Przedsiębiorstwa 
  i wojsko służby graniczne  i osoby prywatne







FLYARGO ROTORCRAFT SERVICE
Mobilny i stacjonarny serwis techniczny dla śmigłowców, wiatrakowców i samolotów.   

Przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu nasz zespół doświadczonych mechaników jest do Twojej

dyspozycji. Udzielimy Ci sprawnej i profesjonalnej pomocy - zajmiemy się przeglądem lub naprawą, 

tak abyś jak najszybciej mógł z powrotem cieszyć się przyjemnością latania. 

Nasz czas jest do Twojej dyspozycji!

ROTORCRAFT
SERWIS



(+48) 696 789 789

flyargo.aero




