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Samoloty 
ultralekkie

Drony

Szybowce, 
wiatrakowce 
i śmigłowce

 Spotkania 
z wybitnymi 

gośćmi



firmpowierzchni
 brutto

Yakovlev, ukraiński konstruktor samolotów  
ultralekkich, pilot i właściciel firmy Aero-
prakt. Miłośnicy lotnictwa i szybownictwa 
mieli okazję poznać osobiście kapitana 
Jerzego Makulę – 7-krotnego Mistrza Świa-
ta w Akrobacjach Szybowcowych. 
Dopełnieniem programu wydarzenia były 
wystawy fotograficzne: Romana Peczki, 
specjalizującego się w fotografii air-to-air, 
fotografa związanego z Przeglądem Lotni-
czym, oraz Sławka hesji Krajniewskiego, 
utalentowanego artysty fotografa i prawdzi-
wego miłośnika fotografii lotniczej.

Paralotnie, modele redukcyjne 
oraz RC

W tym samym czasie w halach Targów Kiel-
ce zorganizowano Paragiełdę, wydarzenie 
dedykowane paralotniarzom, motoparalot-

zwiedzających
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niarzom oraz  pierwszą edycję Międzyna-
rodowych Targów Modelarstwa Redukcyj-
nego - Model KIT Expo. W ramach targów 
modelarskich odbył się V Świętokrzyski 
Festiwal Modeli Redukcyjnych, Galeria Mi-
strzów oraz Giełda Modelarska. 
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Miłośnicy podniebnych podró-
ży już  13 i 14 października będą  
mogli spotkać się w Targach 
Kielce podczas Targów Lotni- 
ctwa Lekkiego

W  c z a s i e  w y s t a w y  p r e z e n t o w a n e 
będą samoloty u l t ra lekkie,  szybow -
ce, śmigłowce oraz wiatrakowce, najno- 
wsze akcesoria dla pilotów i awionika. 
Wystawa oprócz bogatej oferty specja-
l istycznego sprzętu obfitować będzie 
w wiele emocjonujących pokazów, szkoleń 
i prelekcji. 
W 2017 roku podczas wystawy prezento-
wane były maszyny ultralekkie – Aeroprakt 
22L, Pipistrel Virus SW, CTLS, wiatrakowce 
– Xenon4, DTA Gyro, Magni Gyro, Cavalon, 
śmigłowce – Argo AK, Yo -Yo i Dynali H3, 
szybowce – Junior i Puchacz. Historycznym 
akcentem była Kukułka z lat 70., udostępnio-
na przez Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

Strefa Drona

Podczas wydarzenia swoją strefę mia-
ły również drony. Prezentowano specjalny 
dron AirVain, specjalizujący się w transpor-
cie krwi. Uczelnie techniczne przywiozły na 
targi innowacyjne modele dronów, które 
brały udział w międzynarodowych konkur-
sach. Dopełnieniem strefy była konferencja 
na temat regulacji prawnych oraz nowych 
technologii w branży bezzałogowych stat-
ków powietrznych.

Spotkania z niezwykłymi 
pilotami

Targi Lotnictwa Lekkiego to nie tylko część 
wystawiennicza, ale także liczne wyda-
rzenia towarzyszące. Targi odwiedził Yuri 
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