
Samolot dostarczany jest z podstawowym wyposa¿eniem w postaci:silnik Rotax 912 UL o mocy 80KM œmig³o trój³opatowe o skoku 
nastawianym na ziemi ,system ogrzewania kabiny ,regulowane fotele baga¿nik za fotelami za³ogi i podstawowe przyrz¹dy 
pilota¿owo nawigacyjne,prêdkoœciomierz,wysokoœciomierz, chy³omierz,busola oraz przyrz¹dy kontroli silnika.
Komplet instrukcji w jêzyku polskim lub angielskim  Sposób malowania wykoñczenie kabiny monta¿ dodatkowych przyrz¹dów  mo¿e
 byæ wykonane  w/g ¿yczenia klienta . Zapewniamy  przeszkolenia pilota , serwis samolotu   

Bogato przeszklona przestronna dwuosobowa ,
kabina  za³ogi z miejscami  obok siebie,zapewnia 
bardzo dobr¹ widocznoœæ  Kabinê wyposa¿ono w:
ogrzewanie baga¿nik  za regulowanymi fotelami 
za³ogi i zdwojone uk³ady sterowania , podstawowe 
przyrz¹dy pilota¿owo- nawigacyjne. Szerokoœæ 
kabiny 120cm. Opcjonalnie mo¿e  byæ montowany
inne systemy cyfrowe - Glas cokpit 

D³ugoœæ startu z l¹du..............    85m
D³ugoœæ startu z wody............   100m                             
Dobieg....................................  100 m              
Start na przeszkodê 15m.......   150m   
Wznoszenie ...........................5,5m/s.           

Masa pustego samolotu..... ..330kg
Masa startowa ......................500kg
Dopuszczalne obci¹¿enia....-3 +7G.
Masa baga¿u                           35kg

Rozpiêtoœæ ..............   9,22m
D³ugoœæ...................... 6,30 m 
Wysokoœæ................... 2,90m  
Pow. noœna................ 12,6 m2

Podwozie - trójko³owe hermetycznie chowane pneumatycznie  w locie.
Przezroczyste wnêki podwozia  umo¿liwiaj¹ wizualne stwierdzenie czy
podwozie jest schowane. Ko³a podwozia g³ównego wyposa¿one s¹  w
hamulce  tarczowe.Rozstaw kó³  podwozia g³ównego  wynosi 1,70cm.  

Prêdkoœæ max.......................170km/h       
Prêdkoœæ przelotowa........ ....150km/h       
Prêdkoœæ minimalna................65km/h          
Prêdkoœæ dopuszczalna ...  . .210km/h       
Zasiêg............................... ...  .700km           
Pu³ap praktyczny.....................3500m        
Œrednie zu¿ycie paliwa..........12-15l/h                  

     Rotax 912UL Osi¹gi z silnikiem

“Grupa  Kama - Eko” S.AZak³ad
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40-271 Katowice ul Lotnisko 1  tel 32 205-24-98 lub 32 353 -47 73
www. kamaeko.com.pl              tel kom 790 328 54 0

Samolot zosta³ skonstruowany w 1988r  przez znanego konstruktora
Fabrizio Pisanego( P92 echo)samolot zosta³ zmodernizowany 1998r
wg przepisów JAR VLA. Konstrukcja samolotu to w g³ównej czêœci to
laminaty z  ¿ywic ,  tkanin szklannych i wêglowych 
Wêz³y mocowania silnika podwozie zastrza³ów skrzyde³ to konstrukcja
metalowa.Samolot napêdzany mo¿e   byæ  silnikiem  Rotax 912 ULS o
mocy 100KM lub Rotax 912 UL.  wspó³pracuj¹cy z trój³opatowymi
œmig³em o sta³ym lub zmiennym skoku z rewersem. Zamontowane 
wysoko skrzyd³a i usterzenie brak p³ywaków bocznych na skrzyd³ach
zapewniaj¹ bardzo dobre w³aœciwoœci manewrowe na wodzie  i w
powietrzu.
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KAMA - Hydran
 na l¹dzie 

     na œniegu 

          na wodzie
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