Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie
Samolot Fokker F.VIIb/3m (1929) – transportowo – bombowy
(Wersja Fokker F-VIIa/1m, samolot pasażerski. Załoga - 2 osoby, pasażerów - 8.)

Konstrukcja:
Wolnonośny górnopłat o konstrukcji mieszanej. Płat prostokątno- trapezowy umocowany na kadłubie,
drewniany, niedzielony, dwudźwigarowy z licznymi podłużnicami kryty sklejką brzozową, później dodatkowo pokryty płótnem. Lotki odznaczające się dużym wydłużeniem, nie posiadały kompensacji.
Kadłub kratownicowy spawany z rur stalowych, usztywnionych metalowymi taśmami. Pokryty z przodu
blachą duraluminiową, reszta płótnem. Kabina załogi półotwarta, bez bocznych szyb, później otrzymała
odsuwane szyby. Kabina pasażerów zakryta. Usterzenie z rur stalowych, kryte płótnem. Statecznik
poziomy dodatkowo wsparto zastrzałami z rur profilowanych. Podwozie klasyczne stałe. W zimie zamiast kół stosowano drewniane lub metalowe narty.

Wyposażenie:

oświetlenie, ogrzewanie.

Silnik:

samoloty używane w Polsce, rzędowy Skoda- Lorraine-Dietrich LD-12Eb o mocy nominalnej 331 kW
(450 KM) i mocy startowej 341 kW (464 KM), później gwiazdowy Skoda- Bristol ”Jupiter VII F” o mocy
nominalnej 356 kW (485 KM) i mocy startowej 382 kW (520 KM).

•

Dane techniczne F-VIIa/1m z silnikiem Skoda- Bristol ”Jupiter VII F”, w nawiasach
z silnikiem Skoda- Lorraine-Dietrich LD-12Eb (wg [7]):

Rozpiętość - 19,31 m, długość - 14,55 (15,0) m, wysokość - 3,9 m, powierzchnia nośna - 58,5
m2. Masa własna - 1970 kg, masa użyteczna - 1530 kg, masa całkowita - 3500 kg. Prędkość
max - 204 (188) km/h, prędkość przelotowa - 178 (162) km/h, prędkość minimalna - 90 km/h,
wznoszenie - 3,2 (3,0) m/s, pułap - 3800 (3600) m, zasięg - 900 km.

 Wersja Fokker F-VIIa/3m, samolot pasażerski. Załoga- 2 osoby, pasażerów- 8 (w wersji
z silnikami Pratt-Whitney ”Wasp Junior TB”- 10 pasażerów).

 Wyposażenie: oświetlenie, ogrzewanie, instalacja przeciwpożarowa.
•

Dane techniczne, samolot pasażerski F-VIIa/3m, z silnikami Wright ”Whirlwind”,
w nawiasie z silnikami Pratt-Whitney ”Wasp Junior TB” (wg [7]):

Rozpiętość - 21,71 m, długość - 14,56 m, wysokość - 3,9 m, powierzchnia nośna - 67,6 m2.
Masa własna - 3020 (3370) kg, masa użyteczna - 1970 (2130) kg, masa całkowita - 5000 (5500)
kg. Prędkość max - 185 (200) km/h, prędkość przelotowa - 162 (185) km/h, prędkość minimalna
- 95 (110) km/h, wznoszenie- 2,7 (3,7) m/s, pułap- 3000 (4000) m, zasięg - 900 (900) km, zasięg
max - 1200 km.

Wersja Fokker F-VIIm3W, samolot bombowy nocny. Załoga- 3- 4 osoby.
1 stały karabin maszynowy pilota Vickers wz. 09/18 kal. 7,92 mm, 2 sprzężone karabiny maszynowe Vickers F (początkowo Lewis) na grzbiecie, 1 karabin maszynowy
strzelający w spód pod kadłub kal. 7,92 mm. Udźwig bomb- 1000 kg.

 Uzbrojenie:

 Wyposażenie:
2 rakietnice Perkun, prądnica 1200 W/24 V, radiostacja ADG(RKL/L) lub
AD8 (RKL/N), później PZL LM (LC-I), reflektor do lądowania Philips 960 W, aparat fotograficzny
F.50, busola AM-1 do radionawigacji.
 Napęd:
3 silniki gwiazdowe Wright ”Whirlwind”J5Ab o mocy nominalnej 162 kW (220 KM)
i mocy startowej 176 kW (240 KM) każdy. Niektóre otrzymały później silniki Pratt & Whitney
”Wasp Junior TB” o mocy nominalnej 294 kW (400 KM) i mocy startowej 309 kW (420 KM)
każdy.

Fokker F-VIIb/3m – kabina samolotu

Fokker F-VIIb/3m – wnętrze dla pasażerów

Na zdjęciu widać 25 skoczków (plus jeden zasłonięty przez dowódcę) oraz 6 mężczyzn w kombinezonach do skoków, ale bez spadochronów (najprawdopodobniej pracowali jako naziemna obsługa skoków). Przed frontem stoi mjr pil. inż. Stanisław Mazurek – szef Wytwórni Balonów i Spadochronów w
Legionowie. Na lewym rękawie jego uniformu widoczne litery „LOPP”.

Fokker F.VII. Kokpit.

INFO dodatkowe:
Sześć Fokkerów F.VIIa/1m zostało zakupionych w 1928r. przez Polskie prywatne linie Aero. Pierwsze
trzy samoloty dostarczono w czerwcu 1928r., a kolejne trzy w grudniu 1928r.. W 1929r. samoloty te
zostały przejęte przez powstałe w dniu 1.01.1929r. Polskie Linie Lotnicze LOT. Samoloty te eksploatowano na liniach krajowych i międzynarodowych, między innymi do Wiednia i Czerniowic (przez Lwów i
Iwanow-Frankowski).
W dniu 30.07.1928r. samolot Fokker F.VII/3m z załogą kapitan pilot Kazimierz Kalina, porucznik pilot
obserwator Kazimierz Szałas, mechanik sierżant Stefan Kłosinka, wystartował do lotu non stop z Lotniska Dęblin do Bagdhadu. Lot przebiegł pomyślnie, do momentu nocnego lądowania, podczas którego
w wyniku kraksy ginie Kazimierz Szałas.

