у фокусу

ФАБРИЧКИ ПРИЈЕМ ПРВОГ
ХЕЛИКОПТЕРА Х-145М

ТЕХНИЧКИ ИСКОРАК
У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ
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Куповином нове генерације
„Ербасових” хеликоптера Х-145М,
најсавременијих на свету, Војска
Србије постаће, верује се, технички
најнапреднија у региону.
Посебно треба истаћи чињеницу
да ће летелице бити опремљене
нашим наоружањем – рекао
је министар одбране Александар
Вулин, после обиласка немачке
компаније „Airbus Helicopters”
у Донауворту.
1. децембар 2018.

М

инистар одбране Александар Вулин
присуствовао је фабричком пријему
првог хеликоптера Х-145М и првог пакета опреме за Војску Србије у немачкој компанији „Airbus Helicopters” у
Донауворту. Испорука првог ваздухоплова тог типа очекује се до марта наредне године, док
ће последњи од укупно шест договорених хеликоптера
стићи у Србију до краја 2019. године.
– Куповином нове генерације „Ербасових” хеликоптера Х-145, који су најсавременији на свету, наша војска
постаће, верује се, технички најнапреднија у региону.
Посебно треба истаћи чињеницу да ће летелице бити
опремљене нашим наоружањем – рекао је министар одбране после обиласка фабрике која производи летелицу,
истакавши да је реч о пројекту који је започео председник Републике Србије Александар Вучић, док је обављао
функцију премијера.

– Србија је војно неутрална земља, те сама бира
шта ће од наоружања и опреме набављати и са Истока
и са Запада. Свим оним што је добро биће наоружана
наша војска – закључио је министар Вулин.
Директор компаније „Airbus Helicopters” др Клаус
Прцемек, задужен за војни програм, похвалио је сарадњу с Министарством одбране и Војском Србије и током
договарања и приликом реализовања уговора.
Говорећи о хеликоптеру Х-145М, директор „Ербаса” истакао је да се тај модел у комерцијалној употреби
користи за медицинску евакуацију ваздушним путем, а
да је за Војску Србије прилагођен њеним потребама.
Предност Х-145М, у односу на сличне моделе, огледа се
у томе што се, уз одговарајући пакет опреме, може користити и у војне и у комерцијалне сврхе. ƒ
Снимио Антон АНТАНАСИЈЕВИЋ

ВРХУНСКЕ
ПЕРФОРМАНСЕ

На обуци у фабрици у Донауворту налазе се српски пилоти и инжењери. Потпуковник Ивица Живадиновић један је од пилота који ће управљати новим ваздухопловом.
– Хеликоптер Х-145М има много
електронске опреме и изузетан аутопилот, који омогућава дуго и прецизно
одржавање места, па је пилот потпуно
растерећен. Може да лети у свим метеоролошким условима, има велики
долет, као и могућност да превезе десет путника – нагласио је потпуковник
Живадиновић и додао да летелица заиста има широк спектар употребе.

– Ради се о огромном техничком напретку. Може се рећи да ћемо куповином ових хеликоптера
„прескочити” две генерације. Данас имамо „газеле”,
чији је произвођач „Ербас”, које смо куповали давних седамдесетих и осамдесетих година, а X-145 припада потпуно новој генерацији његових ваздухоплова. Наши пилоти треба да прођу одговарајуће обуке,
а када их заврше хеликоптер ће у марту постати део
наоружања Војске Србије. Треба поменути да наши
партнери нису били сигурни да се српско наоружање може уградити на Х-145М. Међутим, када су се
уверили у квалитет нашег наоружања и способности
инжењера који ће га имплементирати на хеликоптере, за то смо добили дозволу – истакао је Вулин.
Наши пилоти су, додао је министар одбране, одлично савладали обуку и примили све похвале од представника „Ербаса” због брзог учења и прилагођавања
модерном ваздухоплову.
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