Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie
Samolot Lublin R-XX (LWS-1 ) ( (1935) – wodnosamolot torpedowo-rozpoznawczy dalekiego zasięgu.

Konstrukcja wodnosamolotu R-XX:
Wolnonośny dolnopłat o konstrukcji mieszanej. Załoga- 5 osób. Płat prostokątno-trapezowy, niedzielony, drewniany, dwudźwigarowy, wielopodłużnicowy, kryty sklejką. Kadłub kratownicowy z grzbietem
oprofilowanym, spawany z rur stalowych, kryty płótnem, przód kadłuba kryty blachą. W R-XX kabiny
pilotów i strzelców pokładowych odkryte, kabina radiotelegrafisty zakryta. W R-XXA wszystkie kabiny
zakryte. Usterzenie drewniane, stateczniki kryte sklejką, stery płótnem. Usterzenie pionowe podwójne.
Statecznik poziomy i stateczniki pionowe podparte zastrzałami. Podłodzie- 2 pływaki metalowe Short
wsparte rurami stalowymi do płata.

Uzbrojenie:
- R-XX- 5 (wg [1], natomiast wg [2]- 4) ruchomych karabinów maszynowych Vickers F kal. 7,92 mm:

dwa sprzężone na obrotnicy w przedzie, dwa sprzężone na obrotnicy na grzbiecie i jeden strzelający
do tyłu pod kadłub. Udźwig bomb- 600 kg na wyrzutnikach w kadłubie (wg [1], natomiast wg [2]- 1000

kg na wyrzutnikach w kadłubie i pod skrzydłami), lub torpeda 700 kg (wg [1], natomiast wg [2]- 750 kg)
pod kadłubem,
- R-XXA- 6 ruchomych karabinów maszynowych Vickers F kal. 7,92 mm: po 2 sprzężone w górnych
wieżyczkach strzeleckich i 2 pojedyncze strzelające pod kadłub. Udźwig bomb- 600 kg na wyrzutnikach
w kadłubie, lub 1 torpeda o masie 700 (wg [3]- lub 750) kg zawieszona pod kadłubem.

Wyposażenie:

bomby oświetlające, rakietnica Perkun, reflektor oświetlający, aparat fotograficzny Eagle III, radiostacja
pokładowa, dwie prądnice.

Napęd:
- R-XX - 2 silniki gwiazdowe Bristol ”Pegasus II L2” o mocy nominalnej 434 kW (590 KM) i mocy
startowej 467 kW (635 KM) każdy,
- R-XXA - 2 silniki gwiazdowe Bristol ”Pegasus III M2” o mocy 551 kW (750 KM) każdy.
Dane techniczne R-XX (wg [2]):

Rozpiętość- 25,4 m, długość- 15,9 m, wysokość- 6,1 m, powierzchnia nośna- 75 m2. Masa własna- ok.
4000 kg, masa użyteczna- ok. 2000 kg, masa całkowita- 6000 kg. Prędkość max- 250 km/h, prędkość
przelotowa- 210 km/h, prędkość minimalna- 80 km/h, wznoszenie- (wg [1]- 2,8, wg innych danych 1,8)
m/s, pułap- (wg [1] 4000, wg innych danych 3500) m, zasięg- 500 km, zasięg max- (wg [1]- 500-1200,
wg innych danych 1000) km.

Dane techniczne R-XXA (wg [2]):

Rozpiętość- 23,65 m, długość- 16,64 m, wysokość- 5,9 (wg [1]- 5,8) m, powierzchnia nośna- 76,5 m2.
Masa własna- ok. 4500 (wg [1]- 4730) kg, masa użyteczna- (wg [1] 2255, wg innych danych- 2300) kg,
masa całkowita- 6800 (wg [1]- 6985) kg. Prędkość max- 261 km/h, prędkość przelotowa- 227 km/h,
prędkość minimalna- 81 km/h, wznoszenie- 5,2 m/s, pułap- 5500 (wg [1]- 5600) m, zasięg- 950 km,
zasięg max- 1650 km.

INFO dodatkowe:
Prototyp został oblatany 10 IV 1935r. przez kpt. pil. B. Filanowicza. Próby w locie prowadzono w bazie
Morskiego dywizjonu Lotniczego w Pucku. Samolot wykazywał dobre osiągi, lecz występowała w nim
tendencja do znacznej wędrówki środka ciężkości, a także ujawniła się zbyt mała sztywność kadłuba.
W połowie lipca 1935r. zażądano od wytwórni usunięcia usterek. Przeróbki ukończono 30 X 1935r., ale
miesiąc później, zniecierpliwione przedłużającymi się próbami, KMW zerwało umowę z wytwórnią, zamawiając jednocześnie 6 egzemplarzy ulepszonej wersji R-XXA. Prototyp samolotu Lublin R-XX został
skasowany w MDL w Pucku w 1937r.

Samolot Lublin R-XXA, opracowany na początku 1935r., różnił się od pierwowzoru wymiarami, zastosowanym napędem, całkowicie osłoniętą kabiną pilotów oraz wieżyczkami strzeleckimi. Budowę pierwszego prototypu rozpoczęto w 1935r., jednak została ona przerwana z powodu bankructwa wytwórni.
Zrezygnowano również z opracowania ulepszonej wersji R-XXB oraz wersji lądowej na podwoziu kołowym.

Lublin R-XXB

