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®

safe  
اإلحكام	  ذاتية  خزانات 
باليستي	  إنقاذ  نظام 
للصدمات	  ماصة  آمنة  مقاعد 

smart
التشغيل 	  عمليات  بفضل  التكلفة  حيث  من  فعالية 

البسيطة والصيانة 
نقاط 	  بفضل  المهام  تنفيذ  أثناء  قصوى  مرونة 

المتاحة المتعددة  التثبيت 
إلكترونيات 	  بأحدث  مجهز  تركيبي  تصميم 

)المحركات( وتكنولوجيا  الطيران 

strong
6 ساعات	  الطيران حتى  تحمل 
300 كجم	  إجمالية حتى  حمولة 
مخصصة لعمليات التشغيل في مهابط الطائرات 	 

والحارة  المرتفعة  األجواء  وفي  القاسية 

www.aventura.aero الموقع    الفيديو على  المعلومات ومقاطع  مزيد من 

مرونة	  أقصى  لضمان  تركيبي  نظام 
مزدوجة	  متحكمات  مع  متجاورين  بمقعدين  قيادة  قمرة 
والصيانة	  والتشغيل  التعلم  سهولة 
في 	  التشغيل  لعمليات  متين  هبوط   ترس 

الوعرة المناطق 
حمولة	  ألية  السهل  للتركيب  تثبيت  نقاط 
المرتفعة والحارة	  للتشغيل في األجواء  محرك تربو 
وزن اإلقالع األقصى MTOW  600 كجم / فارغة 	 

300 كجم حوالي 
6 ساعات	  تحمل حتى 
 	NM 500 مدى حتى
 	2018 للنماذج األولية في عام  تجربة طيران ناجحة 
DULV األلمانية	  جاز الحصول على شهادة 
 	2019 DULV األلمانية واإلنتاج لعام  شهادة 

شركة  هي   aventura.aero AG شركة 
عليهم: ُيعتمد  شركاء  مع  تعمل  سويسرية 

ZHAW - جامعة زيورخ - االعتماد
الهندسي التصميم   - Schoppe Development

 .Niki Rotor Aviation Ltd - التصنيع
ikf.ch Switzerland - دعم اإلدارة

aventura.aero  AG

سويسرا
الفجوة  بسد  تقوم  األداء  فائقة  جايروكوبتر  طائرة  أول  القوية    aventura-s الطائرة   ُتعد 
السابقة  الموديالت  جميع  وبخالف  الهليكوبتر.  والطائرات  التجارية  طيار  بدون  الطائرات  أنظمة  بين 
  aventura-s المخصصة لألنشطة الترفيهية، فقد تم منذ البداية تصميم الطائرة الجايروكوبتر  

الشاقة. المهام  وأداء  االحترافية  االحتياجات  لتلبية  نوعها  الفريدة من  األداء  فائقة 
aventura-s منصة متنوعة  strong من  smart و  safe و  وُتعتبر الموديالت 
الخاصة  والمهام  واالستكشاف  المراقبة  عمليات  تتولى  للبيئة  وصديقة  التكلفة  حيث  من  فعالية  وذات 

والتدريب. والنقل  والسياحة  الزراعية  واالستخدامات  الجوي  والتصوير  الجغرافي  واالستشعار 



aventura.aero  AG
Hasenackerstrasse 41
CH - 8708 Männedorf

Daniel Y. Spring, CEO
info@aventura.aero
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aventura-srobinson R-44Airbus H125

Airbus H125 Robinson R-44 aventura-s الصانعة: للجهة  اإللكترونية  المواقع  على  المتاحة  المعلومات  على  بناًء  المقارنة   *
3’000’000 1’500’000 300’000 باليورو ساعة  أعوام/2000   10 بمدة  المقدرة  للملكية  اإلجمالية  التكلفة 

200 70 20 )Mogas/Avgas/Jet fuel( باللتر/ساعة  الوقود  استهالك 
870 430 300 األجهزة( الوقود،   ،PAX )شاملة  بالكجم  اإلجمالية  الحمول 

350 300 500 كم(  1,852   = بحري   ميل   1( البحري  بالميل  المدى 

2.75 2.75 6 االحتياطي الوقت  شامالً  بالساعات،  القياسي  التحمل 

2018

أسطولك فعالية  م  َدعَّ
جايروكوبتر طائرة  أول  باستخدام 

العالم. األداء على مستوى  فائقة 

aventura-s فائقة األداء  تم تصميم الطائرة جايروكوبتر  
موثوق: نحو  على  الشاقة  بالمهام  للقيام 

! strong و smart و safe

وفعالية  جاهزية  دعم  على  احرص  أموالك،  ووفر   smart كن 
  aventura-s الطائرة   استخدام  من خالل  الحالي  أسطولك 

الجديدة.

الطائرة   جعل  قليلة  صيانة  أعمال  إلى  واالحتياج  الفائق  األداء  إن 
وأداء  الصعبة  األجواء  في  للعمل  مؤهلة    aventura-s

أكمل وجه. المهام على 

الجوية  بالعمليات  للقيام    aventura-s الطائرة   تصنيع  تم 
وتتميز بقدرة ثبات واتزان رائعتين أثناء الطيران، وأيضا في األجواء 

العاصفة.

 NM  500 البالغ  والمدى  ساعات   6 حتى  التحمل  قدرة  ساهمت  لقد 
 aventura-s  والحمولة البالغة 300 كجم في جعل الطائرة

الهليكوبتر. الطائرات  من  للعديد  التكلفة  قليل   التكلفة   الوقود لتر/ساعة   الحمولة        المدى       التحملمنافس 

متجاورين،  بمقعدين  المجهزة  القيادة  قمرة  ممتازة من  برؤية  استمتع 
)الجوي(  للنقل  سهلة  وإمكانية  وميسورة  سهلة  لوجيستية  خدمات 

للطي. القابل  الساري  بفضل عمود 

الصيانة سهولة  والطيران،  التعلم  متعة   ✓
strong وموثوقة التكلفة،  فعالية من حيث   ✓

الفكرية الملكية  حماية  قانون  بموجب  محميان  وماركة  تصميم   ✓

للوقود منخفض  استهالك   + منخفضة  تكلفة 
 + مدى عالي + تحمل عالي =

aventura-s 
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aventura.aero
beyond  the  horizon

مسجلة. ماركة 
فائقة األداء أول طائرة جايروكوبتر 

العالم  على مستوى 
aventura-s

محمي. تصميم 


