
Kuka tahansa hieraisee si/miaan,jos nakee kumiveneen /entavan taivaan sines-
sa. Sen ainoan,joka Suomessa toistaiseksi /entaa. Lahemmin tarkaste/tuna ku-
mivene nayttaa o/evan aivan kayttoke/poinen myos /ento/aitteena. Omistajan-
sa mukaan se on vie/a he/ppokin /ennettava ja turva//inen.

startti ja kaikki. Kaksipaikkaisen
lentolaitteen takapenkki muuntuu
kaden kaanteessa napparaksi saily-
tystilaksi yksin lentavalle.

Sen verran vene on lentorajoit-
teinen. etta kaksi yli 90-kiloista on
liikaa samanaikaisesti. Koneen
omistaja pukeutuu siis lentohaala-
reihin yksin. pujottaa kyparan paa-
hansa ja vy6ttaa itsensa istuimeen.
Moottori hyrahtaa n6yrasti kayn-
tiin. ja kumivene lahtee kevyesti
rullaamaan vedessa. Moottorin
lammityskayt6n jalkeen laite mit-
taa laht6kiidossa vain muutamia
kymmenia metreja ja irtoaa pin-

peran kaukosaatimella. K~!.kassa
poikittain oleva pieni kumivene
laskeutuu veden varaan. Kiinnik-
keet vain irti,ja siina se kelluu ke-
veasti kaanneltavana, suurisiipinen
kumivene! Vajan ovet eivat ole-
kaan yhtaan liian suuret siivekkaan
veneen liikuttelemiseksi.

Lahemmin tarkasteltuna koko-
naisuus vaikuttaa aivan jarkevalta
ja lentavanakin kulkupelina tasa-
painoiselta. Tukevarakenteinen ku-
mivene, siivet ja kaksitahtinen Ro-
tax-moottori. Lentajan istuin turva-
voineen. perusmittarit. GPS-suun-
nin karttaplottereineen. sahko-

kiemurtelee suoma-
laisen maalaismaiseman
pellon pientareita, kun-
nes paattyy akkia kallioi-
seen merenrantaan.

Upea kesamokkipaikka sijaitsee
Porkkalan niemessa. Rannassa on
osittain kallioon louhittuna suuri
venevaja, jonka laajat ovet taittu-
vat auki liian isosti pelkan veneen
sailytysta varten.

Hennot ratakiskot tyontyvat va-
jasta ulos ja laskeutuvat Iyhyen rin-
teen veteen saakka. Kiskoilla liik-
kuu kelkka sahkokayttoisen vinssin
paassa. Vinssia ohjataan avaimen-
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nasta kevyen nakoisesti. Moottorin
melu on aanenvaimentimien ja
kolmilapaisen potkurin ansiosta
varsin mieto. Vene lentaa hieman
hassusti, kuin riippuvassa asennos-
sa.

Mutta se on asennon vuoksi tur-
vallinen laskeuduttaessa, se kos-
kettaa pintaa keula automaattises-
ti hieman vedettyna. Laskeutumi-
nen sujuu todella vaivattoman na-
koisesti, natti vesikosketus ja kevyt
rullaus rantaan. Vene vain kelkkaan
ja sahkovinssilla kiskoja pitkin ylos

vajaan. Omistaja tyhjentaa kaytta-
matta jaaneen polttoaineen ja kui-
vaa lentopelinsa huolella.

Mitapa muuta sen jalkeen kuin
jaakaapista kaljapurkki auki, portai-
ta ylos vajan parvekkeelle ja soh-
valle juttelemaan lentavan kumi-
veneen ominaisuuksista ja lento-
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Tiissii muutQmiQ poimintojQ:

.Argojen tQrinQ

.Tiissiiko veneen heikoin kohtQ?
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-MontQko hevosvoimQo?
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.SeikkQilujQ jQ sQtQmiQ KQribiQltQ Pieliselle

.Mitii EU VQQtii suomQIQisiltQ veneiltii

kokemuksista ilta-auringon siilaan-
tuessa vajan ikkunoista.

Moottoroitu riippuliidin

Polaris FIB 582 on moottoroitu riip-
puliidin eli trike, jonka pyoralasku-
teline on korvattu kumiveneella.
Se luokitellaan virallisesti A-Iuokan
ultrakevyeksi lentokoneeksi, joka
on rekisteroitava ja katsastettava.
Kumivene on hieman parannettu,
mutta vakiomallinen lasikuituvah-
visteinen RIB (Rigid Inflatable
Boat). Haluttaessa kumiveneen ir-
rotus 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-
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FIB 582:ssa lentaja istuu matkusta-
jan jalkojen valissa. Yksin lennetta-
essa matkustajan istuin muuntuu
napparasti pikkutavaroiden saily-
tyslokeroksi. Lentolaitteessa on
lentamiseen tarvittavat perusmit-
tarit, tassa yksilossa jopa GP5-
suunnin karttaplottereineen.

ohjelma oli viela kesken suomalai-
sen tyyppitodistuksen saamiseksi.
Suomessa on toinenkin FIB, mutta
silla ei lenneta.

A-Iuokan eli painopisteohjauk-
sella lennettavat ultrakevyet ovat

kevyempia ja sakkausnopeudel-
taan hitaampia kuin B-Iuokan ult-
rakevyet,jotka muistuttavat raken-
teeltaan ja ohjaimiltaan lentoko-
neita. Ilmailumaaraysten mukaan
ultrakevyt on enintaan kaksipaik-
kainen kevyt lentokone,jonka suu-
rin sallittu paino on maalentoko-
neella 450 kiloa ja vesilentokoneel-




