
 

 

  

  

 

 

 

 

  

 :هواپیماي فوق سبک چیست

. این باشدمیپانصد تا ششصد کیلو  نشمسافرا کوچک و عموماً یک یا دو نفره  بوده و حداکثر وزن خود و ،هواپیماي فوق سبک
 رت و بازدید پروژه ها(محیط زیست)آموزش خلبانی، تفریح، سفرهاي شخصی، امداد و نجات، نظاهواپیماها امروزه بیشتر براي 

  .گیرندمورد استفاده قرار میدر، آکروباسی و تاکسی هوایی گالی کشیدن تبلیغات، برداري، تصویر

امکانات شخصی یا اصطالحاً به مند و با ها و هم توسط افراد عالقهاي و توسط شرکتاین وسائل پروازي هم به صورت حرفه
ابزارهاي دستی و مواد بسیار سبک اما به اندازه کافی مقاوم مانند انواع شوند. این هواپیماها عمدتاً با ساخته می ت خانگیصور

ها شوند که در نتیجه قیمت تمام شده هر فروند از آنسبک ساخته می هاي مقاوم، مواد پالستیکی وفلزاتها، چوبکامپوزیت
  .نیز در قیاس با هواپیماهاي بزرگتر به میزان قابل توجهی کمتر است

این رده مورد توجه قرار دارد. نیاز به باندهاي کوچک  هواپیماهاي هاي تعمیرات و مصرف سوخت کم در عمدههزینهین بودن یپا
  .شوددیده میها در این وسائل و برخورداري از تجهیزات ناوبري عمومی اما پیشرفته نیز با توجه به دسترسی آسان به آن

هستند که سفر را تسهیل بخشیده و مشکالت یک سفر را ندارد هر چند هواپیماهاي فوق سبک از جمله وسایل حمل و نقلی 
تواند منجر به اما در کل می ،نامه و یا اجاره خلبان و از این قبیل مسائل استکه داراي مشکالتی چون برد پروازي، اخذ گواهی

  .توسعه گردشگري هوایی باالخص براي جذب گردشگران خارجی شود

 پایگاه داراي غرب و شرق جنوب، شمال، در و هستند عملیاتی کشور کل در اسپرت یا سبک فوق هاي پرنده  در حال حاضر
  .دارند پرواز مجوز کشور در نوع این از فروند 200 از بیش و بوده عملیاتی هاي

 در لزوما باال  گردد. مراکزهوانوردي عمومی ارائه می به در فرودگاه هاي مذکور، پرواز تفریحی، آموزشی و سایر خدمات مربوط 
  نیستند. مستقر مسافري فرودگاه

  

  

  

  در سطح کشور هرست فرودگاه هاي فعال فوق سبکف
  ارومیه  ایالم  گلبهار مشهد
  دزفول  جلفا  آزادي قزوین

  نیشابور  کاشمر  شیراز زرقان
  تبریز سهند  پیام کرج  بلند پرواز (ایوانکی)

  اصفهان  بجنورد  افشید کرمان
  خدمات ویژه قزوین  شهرکرد  رامسر
  یاسوج  کیش  نوشهر
  نمک آبرورد  همدان  زنجان



 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

هواپیماهاي فوق سبک می توانند گردشگري را در هر منطقه متحول کنند. امروزه در اقصی نقاط جهان گردشگران می توانند به سادگی با  
بازاري براي خرید و فروش این نوع هواپیماها در کشور فراهم شده و به عبارتی  .مناظر زیبا پرواز کنند و لذت ببرندهواپیماهاي سبک بر فراز 

 .روندباها را خریده و با آن به مسافرت هواپیم توانند اینمی افرادي که داراي توان مالی مناسبی هستند

  این هواپیما داراي چه ویژگیهایی از نظر ایمنی می باشد؟
متر نشست و برخاست کرد. چنانچه موتور هواپیما به دالیلی از کار بیافتد می  300هاي مسطح به طول با این هواپیما می توان در زمین

اده از توان مانند هواپیماي گالیدر هواپیما را به زمین نشاند و از همه مهمتر اینکه این هواپیما داراي چتر نجات می باشد و می توان با استف
  .تر نجات در صورتی که موقعیت هواپیما روي جنگل یا کوه باشد خود هواپیما و سرنشینان را به راحتی به طرف زمین هدایت کردچ

 سوخت این نوع هواپیماها معموال چه سوختی است؟
  شود.میمعموال از بنزین سوپر استفاده 

 سبک فعال در کشور سبک وواپیماهاي فوق ه
Jabiru 160  Dynamic WT-9 RG  Supup aeropup  
Jabiru 170  EuroFOX  Aeropup Sevilla  
Jabiru 430  B&F FK14 Polaris  Ibis Magic GS-700  
BRM Land Africa  Evektor SportStar  Cessna 172M  
ICP Savannah  SkyLeader 500  Cessna 172 SkyHawk  
Tecnam P92 echo  Blue Bird (Dorna)  Tecnam P2008  
Tecnam P92J  B&F FK9  Tecnam P2010  
Tecnam P92 Eaglet  Zenith CH650  Beechcraft F33 Bonanza  
Flight Design CTLS  FA 04 Peregrine  Socata TB-21  
Aeroprakt A22 L2  Skyton K-10  Piper PA-28  
Aeroprakt A22 LS  Remos GX  Diamond DA-40  
BRM Bristell Standard  Free Bird (Dorna)  Diamond DA-42  
Ikarus C42  Salar (Pwr HangGlider)  Pipistrel virus  
Ikarus C22  Saar GyroPlane  Pipistrel Alpha Trainer  

  Dynamic WT-9 FG  Sycammor Gyro  

آبیک، قزوین -نمایی از فرودگاه آزادی  



 

 

  

بخشد و سبب ، کیفیت خدمات ارائه شده در این راستا را بهبود و ارتقاء میبخشیابزارآالت تعمیر، ضمن سرعت روزترینمندي از بههبهر
ترین کارشناسان تعمیر را به همکاري فراخوانده اي از باتجربه، مجموعهمهتابال. مدیریت گرددهواپیماها میکسب رضایت مشتریان و صاحبان 
و نگهداري و مونتاژ، موتور و هواپیماهاي فوق و تجربه، موفق به ارائه باالترین سطح کیفی خدمات تعمیر و با ایجاد فضایی مملو از تخصص

  .گشته استسبک 

    

  

  

 س

  

 نیا و در دیبه آنها عرضه نما و نیخود تام انیمشتر يبرا متیو ق تیفیک رمحصوالت را از نظ نیاست که بهتر نیشرکت ا یاصل تیمامور
 نیا باشدیم تیفیدر ک شرویخود بوده و همواره پ انیاز مشتر تیشرکت توجه و حما يوجود فلسفه. ردیگ یراه تمام توان خود را به کار م

 يو رقابت در بازارها زیآم تیشود تا از حضور موفقیامر سبب نم نیا یقرار داده ول یتمرکز خود را بر بازار داخل توجه و شتریشرکت ب
  .دینما زی) پرهانهیمهدف(خاور يبازارها ژهیبه و یالمللنیب

باشد و میدارا در ایران را  و .... ICP ،AvMapهاي روتکس، اروپرکت، کارخانهنمایندگی انحصاري فروش و خدمات پس از فروش مهتابال 
نظر قیمت و چه از نظر خدمات پس از فروش را با گارانتی به بازار عرضه می نماید و همواره سعی بر رضایت مشتریان چه از خور محصوالت 

  .دارد
بازار شده است که سهم بزرگی در    A22L2 و    Savannah S  ،A22LS هاي فروند هواپیما از مدل 15موفق به ارائه  مهتابال تاکنون

  .گیرددر بر می هواپیماهاي فوق سبک را

  

    

  

  

  

  

  

  

  

مهتابالمرکز خدمات   



 

 

  

 

 

    

 باشد.ایتالیا می ICPساخت شرکت ساوانا  
 

 هاي مختلف کیتو در مدل  (Ready to Fly)هواپیما به صورت آماده به پرواز
 شود.با توجه به نیاز مشتري ارائه می

ي که به وسیله (Monoplane)داراي دو صندلی در کنار هم، یک جفت بال 
 باشد.شود، مینگهداري می  (Strut)استرات 

و کنترل دستی بر روي رادر  (Elevator)کنترل الکتریکی روي الویتور داراي 
(Rudder)  باشد.می 

 .دارد Junkers 500قابلیت نصب چتر مدل 

لیتر دارد، در  36شود و هر کدام گنجایش هاي سوخت در باال نصب میمخزن
 توان دو مخزن سوخت نصب کرد.هر بال می

 .هستند شفاف کامال سقف و ها درب سرنشینان، بهتر دید براي

ها موجود است که در طول صندوقی براي گذاشتن بار و وسایل در پشت صندلی
 باشد.پرواز قابل دسترس براي سرنشینان می

 می باشد.موتور مورد استفاده بر روي این پرنده روتکس 

 توانمی و دهدمی را کابین به آسان دسترسی اجازه جانبی بزرگ درب دو
 .شوند برداشته عکسبرداري یا گرم  مناطق در پرواز براي

اشاره   Venturaو  Vimanaکارخانه ساوانا می توان به  از دیگر محصوالت
 .کرد.

 .باشدیورو می 65000ارزش حدودي این پرنده 

Wing Span 9.00 Meters
Wing area 12.87 Mq
Height 2.58 Meters
Length 6.60 Meters
Cabin width 1.13 Meters
Cempty Weight 286 Kg
MTOM 560 Kg
Load factor with ultimate tensile strength + 6/ -3
Flaps control manual/ elect r ical (o p t )

Luggate capacity 20 Kg
Max tanks capacity 2x36 Liters
Reserve tank capacity 6 Liters

Savannah S Specifications

Rotax engine 912 S 100 Hp
Maximum speed 198 Km/h
Speed at 75% 179 Km/h
VNE 230 Km/h
Rate of climb (90 Km/h) 1200 ft/min
Maximum ceiling 4000 Meters
Stalling speed with no flaps 57 Km/h
Stalling speed with flaps 49 Km/h
Efficiency 1/11
Take off  run 55 Meters
Landing run 70 Meters
Consumptionat 75% 18.5 l/h
Operating range 4h (approx)

Savannah S Performance

Savannah S 



 

 

   

  

 .باشداوکراین میساخت شرکت اروپرکت،  22 اِي
 .باشدمییک هواپیماي بال باالي منحصر به فرد است که داراي بزرگترین کابین بین تمام هواپیماهاي فوق سبک  22اِي 

 درجه به اطراف 360کابین این هواپیما شفاف و داراي بیرون زدگی است که این مساله باعث می شود تا سرنشینان این هواپیما بتوانند یک دید کامل 
 .خود داشته باشند

 اشاره کرد.  A32از دیگر محصوالت این کارخانه می توان به 
 روپرکت در ایران به پرواز در آمده اند، در جداول پایین مشخصات این دو پرنده نشان داده شده است.دو مدل از هواپیماهاي کارخانه اتا کنون 

 باشد.یورو می 75000ارزش حدودي این پرنده 
 

Max. level speed, Vne 210 km/h
Stalling speed (flaps down) 60 km/h
Max. range (90 fuel, still air) 1100 km
Max. endurance (90 l fuel) 10 h
Rate of climb (ISA, sea level) 4 m/s
Engine: Rotax-912 100 h.p.
Takeoff/landing run (no wind) 105/135 m
Wing span 9.55 m
Length 6.23 m
Height 2.4  m
Wing area 12.62 m2
Maximum take-off weight 472.5  kg
Empty weight 280 kg
Loads +4 / −2

A22L2 Specification
Max. level speed, Vne 220 km/h
Stalling speed (flaps down) 70 km/h
Max. range (90 fuel, still air) 1100 km
Max. endurance (90 l fuel) 10 h
Rate of climb (ISA, sea level) 3 m/s
Engine: Rotax-912 100 h.p.
Takeoff/landing run (no wind) 120/100 m
Wing span 9.55 m
Length 6.23 m
Height 2.4  m
Wing area 12.62 m2
Maximum take-off weight, landplane / floatplane 600/650 kg
Empty weight 290 kg
Loads +4 / −2

A22LS Specification

A22 LS & L2   



 

 می باشد: ریفوق سبک بشرح ز يمایهواپ یآموزش خلبان نهیهز 

 دوره UL PPL  ساعت پرواز 40  يساعت کالس تئور 80شامل  
 دوره UL CPL  ساعت پرواز 100 يساعت کالس تئور 70شامل 
 دوره UL IP  ساعت پرواز 50 يساعت کالس تئور 60شامل 

 850 الی 650 زاو هر ساعت پرو شود)(که هم به صورت خصوصی و عمومی برگزار می تومان ونیلیم 5الی   3 بین يتئور يکالسها نهیهز
 .باشدیهزار تومان م

  
 :دانشجویان دوره خلبانی شرایط عمومی

 داراي سالمت کامل جسمی و روانی طبق تایید پزشک سازمان هواپیمایی کشوري 
 نداشتن هیچگونه سابقه کیفري و مجازات 
 داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم 

  .سال باشد، رضایت محضري والدین مورد نیاز است 18تبصره: درصورت اینکه سن متقاضی کمتر از 

  هاي ثابت فرودگاهی:حداقل هزینه

  )تومانمبلغ (  نوع خدمات
  1,950,000  پرواز) ساعت 5هزینه استفاده از آشیانه (ماهانه بدون مالیات و به همراه 

  10،000  واحد هر نشست و برخاستهزینه 
  900،000  هزینه تکنسین هواپیما (ماهانه)

  
  :بیمھ حوادث

و  حوادث تان را بیمههواپیمايشود. شما باید هواپیماهاي دونفره هم دقیقا شبیه ماشین است و با همان شکل و فرم محاسبه می بیمه ماجراي
نامه اجازه پرواز توانند در صورت نداشتن بیمههواپیماها نمی ل و نقل هوایی هیچ یک از این نوعاتفاقات کنید. با توجه به قوانین موجود حم

 .شوداي آنها صادر نمیدریافت کنند و هیچ مجوزي بر
  

 :مجوزھای پروازی
تا ارتفاع شما  ،کنیدداخلی انجام بدهید یک روز قبل اعالم می سفر دارید. اگر بخواهید از سازمان هواپیمایی کشوري شما یک مجوز کلی

بار یکحداقل اعالم شود، اما براي سفر خارجی باید از یک هفته قبل اعالم کنید تا به کشور مقصد اطالع داده شود. در سفر خارجی 
  .کنیدگیري دارید و یک بار هم لندینگ میسوخت

 
  

خلبانی يهاشرایط و هزینه  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  هاي ارتباطی:راه

 
 ابانیکن، بعد از پل، خ نیکنارگذر پمپ بنز ،يتهران، اتوبان همت، (غرب به شرق) حدفاصل آزادگان و باکر :يدفتر مرکز

      21، طبقه دوم، واحد 1سیساختمان پرد س،یپرد
  021-40443570-1: تلفن

 021-40443572: فکس
  

    شرکت چاپ و انتشارات، ساختمان مهتابال نا،یم شهیش ابانیخ يابتدا ،يلشگر دیتهران، اتوبان شه سنتر: سیسرو
  021-44562673: تلفن

 www.MahtaBal.comآدرس وبسایت: 
 

  

 

 

 


