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FACELIFT PZL-130 II ORLIK 
 

DE PZL-130 ORLIK MET EEN NIEUW JASJE OP NIVEAU GEBRACHT 
 
AANSLUITEN OP JETS 
 
Om mee te kunnen in de trent van snelle turboprop trainingsvliegtuigen (zoals PC-9 en 
Tucano) welke elders in Europa vaak als lead-in voor jetvliegen in gebruik zijn werd voor de 
PZL-130 Orlik een upgrade bedacht. Deze werd voor 148 miljoen zlotys (47.2 miljoen U.S. 
dollar) uitgevoerd door Airbus Military Polska in samenwerking met het technisch instituut 
van de Poolse luchtmacht  (ITWL).  Hiermee verbeterden de capaciteiten en het vlieggedrag 
en ook werd een betere toegankelijkheid geboden naar wat in voortgezette vliegeropleiding 
gebruikelijk is. Het lag aan de ene kant voor de hand omdat de behoefte er bij de Poolse 
luchtmacht was, maar aan de andere kant ook omdat in 2001 PZL Warszawa-Okecie 
verkocht werd aan EADS-CASA (nu Airbus Military) die moderne technologie kon leveren en 
werkgelegenheid in Polen met de Poolse overheid als aandeelhouder in het bedrijf. Iedereen 
tevreden dus. 
 
GEAVANCEERDE TRAINER MET NIEUWE MOTOR 
 
Zo op het eerste gezicht is er weinig verschil tussen de nieuwe PZL-130-TC-II en de oude 
TC-I versie, maar schijn bedriegt. De TC-II, ook wel Orlik MPT (Multi Purpose Trainer) 
genoemd is bedoeld om in de vliegopleiding de vliegers voor te bereiden op de nieuw aan te 
schaffen Aermacchi M-346 om daarna op de F-16’s te vliegen. Er is  veel gedaan aan 
avionics en lay-out van de cockpit die nu een echte ‘glass cockpit’ is. Maar ook werden de 
vleugels opnieuw ontworpen om betere vliegeigenschappen te verkrijgen. Deze kregen een 
andere vorm, en de Walter M601T turboprop werd vervangen door een krachtigere Pratt & 
Whitney Canada PT6-25C turbopropmotor met een vierbladige Harzell propeller, een 
beproefd concept. 
 
KOSTENEFFECTIEF VLIEGEN  
 
Ooit werden er 48 Orlik TC-I aangeschaft die in 1993 in dienst kwamen bij de Poolse 
luchtmacht waarvan in september 2011 er nog 28 stuks resteerden. Een eerste order werd 
geplaatst om 16 stuks om te bouwen naar TC-II versie. De eerste kist verliet de fabriek in 
2010 en in maart 2014 stond de laatste levering op het programma. In 2013 brachten 
defensie minister Tomasz Siemoniak en chef-staf Mieczyslaw Cieniuch een bezoek aan de 
fabriek om de werkzaamheden te bekijken en onder andere te praten over de resterende nog 
niet verbouwde 12 kisten waarvoor overigens recentelijk groen licht werd gegeven voor een 
upgrade en er werd ook gepraat over marketing van het nieuwe product voor export.  Dat 
laatste is nog niet zo gek bedacht want de Orlik scoort verrassend goed in zijn segment. Het 
toestel is betrouwbaarder geworden en makkelijker in onderhoud met een goed bereikbare 
modulaire indeling van instrumenten maar nog belangrijker is dat het goedkopere vlieguren 
oplevert dan voorheen. Zelfs wordt gepretendeerd  als de goedkoopste in zijn klasse voor 
wat betreft operationele kosten. De aluminium legering is van hoogwaardige kwaliteit, er is 
veel aandacht geweest voor bescherming tegen corrosie en de materialen zijn uitvoerig 
getest op veroudering. De upgrade geeft dan ook een levensverlenging met 10-12.000 
vlieguren. 
 
DIGITALE CONTROLE EN BETERE VLIEGEIGENSCHAPPEN 
 
Met de nieuwe cockpit voorzien van een Charmin IFR avionics suite heeft de piloot digitale  
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controle op de motor en deze cockpit lijkt in gebruik erg veel op de F-16. Nieuwe ‘high end’ 
multifunctionele displays, Head Up Display, mission computer en HOTAS bediening leren de 
cadet om met dit systeem het vliegen te controleren en tevens meer ruimte te ontwikkelen 
voor awareness zoals dat in het jetvliegen zal gaan. De Orlik TC-I deed het al prima in het 
acrobatische vliegen, maar dankzij de nieuwe vleugels klimt en rolt de TC-II nog beter, 
neemt de beweeglijkheid met 40% toe en worden tot +7 en -3G bochten genomen. De 
vleugels zijn aan de tip omgekruld en met een betere geleiding van de luchtstroom en door 
de zuinigere motor wordt 20 procent minder brandstof verbruikt terwijl er toch een 
respectabele snelheid van 456 km/u wordt bereikt. De instructeur en leerling zitten in een 
panoramische cantorij en beiden op een Martin Baker zeerover schietstoel. Vijf 
verstevigingen verhogen de crashbestendigheid rond de schietstoel. Het stevige 
landingsgestel laat start en landing op onverharde banen toe. Verder kan de leerling een 
speciale voorziening op zijn helm zetten waarmee instrument vliegen mogelijk is. EADS heeft 
een apart trainingsprogramma op de grond met een full mission simulator, cockpit en 
ejection procedure trainer en computer based training. Tevens is er een langdurig support in 
onderhoud overeengekomen. 
 
PZL-130 TC-II IN HET KORT 
 
Lengte    : 9.30 m.  
Hoogte   : 3.53 m. 
Spanwijdte   : 10.00m. 
Vleugeloppervlakte  : 14.56 vierkante meter 
Motor    : Pratt & Whitney CanadaPT6A-25C   
Vermogen   : 560Kw / 750 pk  
propeller   : 4 bladig Harzell,  
Toerental propeller  : 2200 rpm 
Maximum snelheid  : 480 km/u 
Kruissnelheid   : 456 km/u 
Leeggewicht   : 1850 kg. 
Max. aerobatic gewicht  : 2400 kg. 
Max. startgewicht:  : 2950 kg. 
Klimsnelheid   : 14.8 m/s 
Bereik    : 1170 km/u 
Bereik met extra tanks : 2200 km/u 
Operationeel plafond  : 9800 m. 
Minimum startbaanlengte : 450 m.  
 
De volgende aerobatic manoeuvres zijn toegestaan: 
 
Steep Turn, Loop Positive, Roll off the Top (Immelman), Chandelle. Lazy Eight, Cuban Eight, 
Aileron Roll & Barrel Roll, Vertical Roll, Rolling Turn, Hesitation Roll, Slow Roll, Wing Over, 
Split-S, Erect Spin, 6 Turns spin en natuurlijk stall en inverted flight.   
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