Kuka tahansa hieraisee si/miaan,jos nakee kumiveneen /entavan taivaan sinessa. Sen ainoan,joka Suomessa toistaiseksi /entaa. Lahemmin tarkaste/tuna kumivene nayttaa o/evan aivan kayttoke/poinen
myos /ento/aitteena. Omistajansa mukaan se on vie/a he/ppokin /ennettava ja turva//inen.
kiemurtelee suomalaisen maalaismaiseman
pellon pientareita, kunnes paattyy akkia kallioiseen
merenrantaan.
Upea kesamokkipaikka sijaitsee
Porkkalan niemessa. Rannassa on
osittain kallioon louhittuna suuri
venevaja, jonka laajat ovet taittuvat auki liian isosti pelkan veneen
sailytysta varten.
Hennot ratakiskot tyontyvat vajasta ulos ja laskeutuvat Iyhyen rinteen veteen saakka. Kiskoilla liikkuu kelkka sahkokayttoisen vinssin
paassa.Vinssia ohjataan avaimen48 D Tekniikan Maailma 3/2001

peran kaukosaatimella. K~!.kassa
poikittain oleva pieni kumivene
laskeutuu veden varaan. Kiinnikkeet vain irti,ja siina se kelluu keveasti kaanneltavana, suurisiipinen
kumivene! Vajan ovet eivat olekaan yhtaan liian suuret siivekkaan
veneen liikuttelemiseksi.
Lahemmin tarkasteltuna kokonaisuus vaikuttaa aivan jarkevalta
ja lentavanakin kulkupelina tasapainoiselta. Tukevarakenteinen kumivene, siivet ja kaksitahtinen Rotax-moottori. Lentajan istuin turvavoineen. perusmittarit. GPS-suunnin karttaplottereineen.
sahko-

startti ja kaikki. Kaksipaikkaisen
lentolaitteen takapenkki muuntuu
kaden kaanteessa napparaksi sailytystilaksi yksin lentavalle.
Sen verran vene on lentorajoitteinen. etta kaksi yli 90-kiloista on
liikaa samanaikaisesti. Koneen
omistaja pukeutuu siis lentohaalareihin yksin. pujottaa kyparan paahansa ja vy6ttaa itsensa istuimeen.
Moottori hyrahtaa n6yrasti kayntiin. ja kumivene lahtee kevyesti
rullaamaan vedessa. Moottorin
lammityskayt6n jalkeen laite mittaa laht6kiidossa vain muutamia
kymmenia metreja ja irtoaa pin-

nasta kevyen nakoisesti. Moottorin
melu on aanenvaimentimien ja
kolmilapaisen potkurin ansiosta
varsin mieto. Vene lentaa hieman
hassusti, kuin riippuvassa asennossa.
Mutta se on asennon vuoksi turvallinen laskeuduttaessa, se koskettaa pintaa keula automaattisesti hieman vedettyna. Laskeutuminen sujuu todella vaivattoman nakoisesti, natti vesikosketus ja kevyt
rullaus rantaan. Vene vain kelkkaan
ja sahkovinssilla kiskoja pitkin ylos
vajaan. Omistaja tyhjentaa kayttamatta jaaneen polttoaineen ja kuivaa lentopelinsa huolella.
Mitapa muuta sen jalkeen kuin
jaakaapista kaljapurkki auki, portaita ylos vajan parvekkeelle ja sohvalle juttelemaan lentavan kumiveneen ominaisuuksista ja lento-
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kokemuksista ilta-auringon siilaantuessa vajan ikkunoista.
Moottoroitu
riippuliidin
Polaris FIB 582 on moottoroitu riippuliidin eli trike, jonka pyoralaskuteline on korvattu kumiveneella.
Se luokitellaan virallisesti A-Iuokan
ultrakevyeksi lentokoneeksi, joka
on rekisteroitava ja katsastettava.
Kumivene on hieman parannettu,
mutta vakiomallinen lasikuituvahvisteinen RIB (Rigid Inflatable
Boat). Haluttaessa kumiveneen irrotus ja vaihto takaisin pyoriin kay
kaden kaanteessa.
lentolaitteen nimi FIB on sen
johdannainen, Flying Inflatable
Boat eli lentava, puhallettava vene.
Suomeen tuodulla FIB 582:lIa on
italialainen tyyppitodistus, mutta
tata kirjoitettaessa sen koelento-

FIB 582:ssa lentaja istuu matkustajan jalkojen valissa. Yksin lennettaessa matkustajan istuin muuntuu
napparasti pikkutavaroiden sailytyslokeroksi. Lentolaitteessa on
lentamiseen tarvittavat perusmittarit, tassa yksilossa jopa GP5suunnin karttaplottereineen.
ohjelma oli viela kesken suomalaisen tyyppitodistuksen saamiseksi.
Suomessa on toinenkin FIB,mutta
silla ei lenneta.
A-Iuokan eli painopisteohjauksella lennettavat ultrakevyet ovat
kevyempia ja sakkausnopeudeltaan hitaampia kuin B-Iuokan ultrakevyet,jotka muistuttavat rakenteeltaan ja ohjaimiltaan lentokoneita. Ilmailumaaraysten mukaan
ultrakevyt on enintaan kaksipaikkainen kevyt lentokone,jonka suurin sallittu paino on maalentokoneella 450 kiloa ja vesilentokoneel-
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Hanki omasi lihimmisti
lehtipisteesti tai veneniyttelysti!
Tilaa vaivattomasti:
maksuton puhelin 9800-2662 ympiri vuorokauden
Kivaise myos sivuillamme verkossa: _.vene-Iehti.com

