
 
Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie 
 
Samolot Hanriot H-28 (1931 r.) „MOTYLEK” – samolot szkolny, sanitarny. 
 
 
Inż. Ryszard Bartel opracował w Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów polską wersję sanitarną produ-
kowanego tam Hanriota H-28.Biuro konstrukcyjne WCZL przystąpiło we wrześniu 1923 r. do przygoto-
wania produkcji. Ze względu na niedokładności w nadesłanej dokumentacji licencyjnej musiano włożyć 
wiele dodatkowej pracy na opracowanie od nowa dokumentacji technicznej. Poprawiony samolot otrzy-
mał oznaczenie Hanriot H-28. 
 

 
 
Konstrukcja: 
Dwumiejscowy dwupłat o konstrukcji drewnianej. Płaty- komora wieloprzęsłowa. Skrzydła dwudźwiga-
rowe o jednakowej rozpiętości i cięciwie miały taka samą konstrukcję dającą możliwość zamiany mię-
dzy sobą. Górny, trójdzielny z baldachimem, dolny dwudzielny, usztywnione słupkami i drutami. Pokry-
cie płótnem. Lotki na obu płatach. Kadłub drewniany kratownicowy, wykrzyżowany drutami, oprofilo-
wany listwami, kryty płótnem. Przód pokryty blachą aluminiową, reszta płótnem. Kabina wannowa od-
kryta. W wersji sanitarnej kabina pilota otwarta. Za nim w przedziale sanitarnym znajdował się chory na 
noszach lub w pozycji siedzącej. Konstrukcja kabiny w HD-14S z blachy aluminiowej, w H-28S ze 
sklejki. Miejsce siedzące drugie mogło być zamknięte ruchomą osłoną. Wnętrze kabiny było rozja-
śnione oknami. Nosze były wkładane przez duży otwór drzwiowy w prawej burcie. Usterzenie drew-
niane, kryte płótnem. Podwozie klasyczne stałe. 
 
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. 
 
Silnik: gwiazdowy, rotacyjny Le Rhône C o mocy nominalnej 59 kW (80 KM). 
 
Dane techniczne H-28 (wg [1]): 
 
Rozpiętość - 10,26 m, długość - 7,25 m, wysokość - 2,95 m, powierzchnia nośna - 34,0 m2. 
Masa własna  - 525-575 kg, masa użyteczna - 255 kg, masa całkowita - 780-830 kg.  
Prędkość max - 115 km/h, czas wznoszenia na 1000 m: 10’, pułap - 3200 m, czas lotu - 3 h. 
 
 
INFO dodatkowe: 
 
W ewidencji wojskowej nadano numer typu: 30. Oprócz wersji szkolnej, kilka H-28 przystosowano do 
holowania rękawa H, przynajmniej jeden był holownikiem szybowców. Jeden samolot przebudowano 
w ZMPl&L na doświadczalny z usterzeniem Rudlickiego, nazywanym również usterzeniem motylko-
wym. Samolot wykonał pomyślnie loty próbne we wrześniu 1931 r. W 1932 r. w ZMPl&L przebudowano 
prototyp samolotu Lublin R-XIII na samolot doświadczalny Lublin R-XIX wyposażając go w usterzenie 
Rudlickiego. 

 
 



 
Mechanicy Aeroklubu Gdańskiego przy samolocie szkolnym Hanriot H-28. Stoją od lewej: bracia Wa-
cław i Henryk Zarudzcy oraz Władysław Zielniewicz. Fot. ze zbiorów W. Zarudzkiego. 
 
 
 
 

 
 
 
Pierwsze egzemplarze zaczęto wycofywać z lotnictwa wojskowego w lecie 1929 roku. 20 sierpnia tego 
samego roku samoloty tego typu uznano za tzw. nietypowe. W okresie 01.04.1931 - 30.03.1932 na 
stanie jednostek polskiego lotnictwa wojskowego były w użytku już tylko 34 egzemplarze, stosowane 
jako samoloty łącznikowe. 



 
 
 

 


