
Bryza z numerem burtowym 1007,
oznaczana także jako An-28 2RF,
należała do klucza samolotów tran-
sportowych 28. Puckiej Eskadry Lot-
niczej MW i została wcielona do służ-
by w marcu 1997 roku.Wcześniej
samolot latał z onaczeniem SP-PDD.
Samolot pochodził z 10. serii pro-
dukcyjnej (nr 1AJ010-07/1AJHP01-
01) i był jedyną specjalistyczną
maszyną projektowaną specjalnie
do walki elektronicznej i rozpoznania
(projekt „Rybitwa”).W Marynarce
Wojennej eksploatowany był w wer-
sji pasażerskiej i nazywany „paryżan-
ką”. Miał wylatane 1500 godzin.
Lotnictwo Marynarki Wojennej eks-
ploatuje jeszcze 12 samolotów An-28
w różnych wersjach, z czego
w puckiej eskadrze lotniczej dwa PZL
An-18B 1TD o nr burtowych 1117
i 1118.
Prawie wszystkie samoloty tego
typu produkowano w PZLMielec.
Do 1991 r. wyprodukowano około 160
samolotów w 11. seriach produkcyj-
nych. Poza Polską są używane m.in.
w krajach byłego ZSRR i w Wenezueli.
Osiągi samolotu:
– prędkość maks.: 350 km/h
– długość startu: 410 m
– zasięg: 1230 km
– maks. pułap lotu: 6000 m
– maks. masa startowa: 7000 kg

Jedyna taka
salonka
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