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WSPÓŁCZESNE SAMOLOTY BOJOWE

W 1971 roku sowiecki wywiad 
uzyskał pierwsze informacje na 
temat konstruowanego w Stanach 
Zjednoczonych myśliwca nowej 
generacji F-15 Eagle. W Moskwie 
podjęto decyzję o rozpoczęciu 
prac nad radzieckim odpowied-
nikiem maszyny. Nowym samo-
lotem zamierzano zastąpić 
wykorzystywane w radzieckim 
lotnictwie myśliwce taktyczne 

MiG-21 i MiG-23. W założeniach 
miał on znacząco przewyższać 
poprzedników  właściwościami 
manewrowymi. W nowym 
myśliwcu chciano zastosować 
bardziej zaawansowaną awionikę 
i efektywniejsze od wcześniej-
szych systemy uzbrojenia oraz 
kierowania ogniem. W pracach 
koncepcyjnych nad tak zwanym 
perspektywicznym myśliwcem 

frontowym wzięły udział biura 
konstrukcyjno-doświadczalne 
Mikojana i Suchoja. W efekcie 
powstały dwa projekty maszyn 
o podobnej konstrukcji, 
lecz o innym przeznaczeniu. 
Pierwszym był Su-27 – 
ciężki myśliwiec frontowy – 
przeznaczony do działań na 
obszarze przeciwnika, drugim – 
lżejszy i mniejszy MiG-29 –

który miał służyć głównie do 
obrony własnego terytorium.

Fulcrum 
Na przełomie lat 70. i 80. proto-
typ MiG-a-29 znajdował się 
w fazie testów i stanowił jedną 
z najpilniej strzeżonych tajemnic 
Związku Radzieckiego. Przecie-
kające na Zachód dane oraz 
pierwsze zdjęcia satelitarne 

Mig-29 polskich Sił Powietrznych z tzw. kosą na grzbiecie, 
czyli z emblematem Eskadry Kościuszkowskiej.

MiG-29 – dziarski czterdziestolatek
Sowiecki myśliwiec z czasów zimnej wojny okazał się konstrukcją ponadczasową. 
Mimo że od wprowadzenia go do służby minęło aż 40 lat, nadal przewyższa 
niektórymi parametrami o wiele młodsze maszyny. Góruje nad nimi także pod 
względem estetyki. MiG-29 stał się symbolem polskich Sił Powietrznych. Stanowił 
ich trzon przez niemal dwie dekady.
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nowego samolotu wywołały 
po drugiej stronie żelaznej kurtyny 
istny popłoch. Wyszło bowiem 
na jaw, że Sowieci – pomimo 
zapóźnienia technologiczne-
go – pracują nad niezwykle 
zaawansowaną technicznie 
maszyną. Co więcej, niepokojąco 
przypominającą najnowsze 
amerykańskie konstrukcje, nie 
tylko wspomnianego już F-15, 
lecz także nieco późniejsze F-16 
Fighting Falcon i F-18 Hornet. 
MiG-29 w nomenklaturze NATO 
otrzymał nazwę kodową fulcrum
(ang. podpora, sedno, łącznik) 
i jeszcze przed ofi cjalną prezen-

tacją obrósł legendą. Stało się 
tak z powodu jego parametrów 
technicznych, właściwości lotnych 
i manewrowości, która umożli-
wiała maszynie wykonywanie 
skomplikowanych ewolucji, 
takich jak ślizg na ogonie i kobra 
Pugaczowa.

Eksportowy hit 
Pierwszy próbny oblot myśliwca 
MiG-29 odbył się w październiku 
1977 roku. Po trwających sześć 
lat testach kilkunastu prototypów 
oraz egzemplarzy przedseryjnych 
maszyna została skierowana do 
produkcji. W 1984 roku trafi ła do 

służby w sowieckich pułkach 
lotnictwa myśliwskiego. 
W następnym roku w Moskwie 
zapadła decyzja, by udostępnić 
samolot także sojuszniczym 
armiom Układu Warszawskiego 
oraz zaoferować go odbiorcom 
zagranicznym z państw 
znajdujących się w sowieckiej 
strefi e wpływów. 
 Do zakończenia produkcji, 
które nastąpiło na przełomie 
1995 i 1996 roku, powstało 
łącznie 1500 maszyn MiG-29. 
Głównym użytkownikiem tysiąca 
z nich był Związek Radziecki, 
a po rozpadzie imperium siły 
powietrzne Federacji Rosyjskiej. 
Pozostałe 500 sztuk trafi ło do 
28 krajów na całym świecie. 
Część myśliwców jest użytkowana 
do dzisiaj.

Na polskim niebie 
Do pierwszych rozmów na temat 
zakupu nowego myśliwca dla 
polskiego lotnictwa wojskowego 
doszło w 1985 roku. Zapadła 
wówczas decyzja o zakupie 
36 migów-29 w wersji bojowej 
oraz sześciu w dwuosobowej 
odmianie treningowej. Samoloty 
miały się znaleźć docelowo 
w wyposażeniu trzech pułków 
lotniczych. W ciągu kolejnych 

dwóch lat podpisano stosowną 
umowę, lecz strona polska 
z powodów ekonomicznych 
musiała ograniczyć zamówienie  
do 12 maszyn. Ich dostawa 
odbyła się w kilku transzach 
w latach 1989–1990. Samoloty 
weszły w skład eskadry 1 Pułku 
Lotnictwa Myśliwskiego z Mińska 
Mazowieckiego. 
 Tymczasem zmiany polityczne, 
które zaszły w bloku wschodnim, 
transformacja ustrojowa w Polsce 
oraz rozpad struktur Układu 
Warszawskiego znacząco 
skomplikowały kwestię 
otrzymania od Rosji kolejnych 
migów-29. Reorientacja polskiej 
polityki w kierunku zachodnim 
i modernizacja armii w związku 
z planami wejścia do NATO 
sprawiły, że zakup radzieckich 
myśliwców stał się ze względów 
strategicznych niewskazany. 
Niemniej jednak na przełomie 
1995 i 1996 roku udało się 
uzyskać samoloty tego typu 
z neutralnego źródła: w zamian 
za śmigłowce Sokół dostaliśmy 
z Czech 11 wycofywanych z tam-
tejszego lotnictwa migów-29. 
Zachowane w doskonałym 
stanie maszyny pozwoliły na 
przezbrojenie drugiej eskadry 
1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. 

Jeden z niemieckich egzemplarzy MiG-a-29 przekazanych 
Polsce przez rząd RFN w cenie euro za sztukę.

Wnętrze kokpitu MiG-a-29 po kolejnej modernizacji – wciąż 
jest mocno analogowe i absorbujące pilota.



Sowieckimi myśliwcami z Czech  
zastąpiono przestarzałe migi-21. 

W Pakcie 
Północnoatlantyckim
W 1999 roku Polska przystąpiła 
do NATO, co spowodowało 
konieczność przyspieszenia 
modernizacji myśliwców MiG-29 
pod kątem współdziałania 
z siłami sojuszu. Samoloty zostały 
wyposażone w nowe systemy 
nawigacyjne oraz systemy 
łączności i identyfi kacji, 
umożliwiające operowanie 
w ramach zintegrowanego 
systemu obrony powietrznej 
Paktu Północnoatlantyckiego. 
Dodatkowo w 2002 roku za 
symboliczną kwotę euro za sztukę 
Polska kupiła 22 migi-29, które 
były użytkowane we wschodnich  
Niemczech i przejęte przez 
Luftwaff e po zjednoczeniu 
Niemiec. Samoloty były 
w znacznym stopniu wyeksplo-
atowane, dlatego po remontach 
i regeneracji podzespołów tylko 
11 z nich weszło do służby 
w polskich Siłach Powietrznych. 
Niemniej jednak dzięki tej 
stosunkowo korzystnej transakcji 
udało się w latach 2003–2004 
na nowo, po wycofaniu dwa lata 
wcześniej migów-21, uzbroić 
41 Eskadrę Lotnictwa Taktycz-
nego z Malborka (obecnie 
22 Baza Lotnictwa Taktycznego). 
Pierwszy dyżur bojowy polskich 
migów-29 odbył się w styczniu 
1992 roku. Od tamtego czasu 
samoloty te pełnią regularną 
służbę w kraju oraz za granicą. 
Uczestniczą nie tylko w ma-
newrach i międzynarodowych 
ćwiczeniach. Począwszy od 2004 
roku biorą także udział w misjach 
Paktu Północnoatlantyckiego 
Baltic Air Policing. W ramach tych 
misji Polski Kontyngent Wojskowy 
Orlik sprawuje nadzór nad prze-
strzenią powietrzną nadbałtyckich 
państw NATO: Litwy, Łotwy 
i Estonii, które nie dysponują 
własnym lotnictwem myśliwskim.
Obecnie w naszych siłach 
powietrznych służy 29 maszyn 
tego typu. Według prognoz 
pozostaną w użyciu co najmniej 

do połowy przyszłej dekady. 
Dzięki systematycznym 
modernizacjom myśliwce 
MiG-29 wciąż stanowią istotny 
element obrony powietrznej, 
choć ich czas nieubłaganie 
dobiega końca.

Konstrukcja
Charakterystyczny układ pła-
towca MiG-29 składa się z pół-
skorupowego kadłuba płynnie 
zintegrowanego ze skośnymi 
skrzydłami trapezowymi oraz 
przedziałami dwóch silników. 
W tylnej części są zamontowane 
stateczniki poziome oraz 
zdwojone usterzenie pionowe. 
Napęd stanowią dwa dwuprze-
pływowe silniki turboodrzutowe 
Klimow RD-33, charakteryzujące 
się niezwykle korzystnym 
stosunkiem ciągu do masy. 
Zamykane płytami dyfuzory 
wlotowe powietrza chronią 
przed zassaniem do wnętrza 
układu napędowego 
zanieczyszczeń z płyty lotniska. 
Hermetyzowana kabina pilota 
została wyposażona w fotel 
wyrzucany K-36DM, umożli-
wiający katapultowanie pilota 
przy każdej prędkości, niezależnie 
od wysokości lotu. Układ 
sterowania jest analogowy, 
oparty na zautomatyzowanych 
rozwiązaniach mechanicznych, 
wspomaganych hydraulicznie. 
W samolocie zamontowano 
system kierowania ogniem 
złożony m.in. z optoelektro-
nicznego kompleksu celowniczo-
-nawigacyjnego, stacji radio-
lokacyjnej, termonamiernika, 
nahełmowego układu wska-
zywania celu i wyświetlacza 
przeziernego typu HUD. W lewej 
części kadłuba znajduje się 
działko GSz-301 kalibru 30 mm. 
Pod skrzydłami umieszczono 
sześć punktów podwieszania 
uzbrojenia i dodatkowe zbiorniki 
paliwa. Głównym orężem 
MiG-a-29 są rakiety powietrze-
-powietrze krótkiego zasięgu 
R-73 i R-60 oraz średniego 
zasięgu R-27. Do ataku na cele 
naziemne montuje się różne 
konfi guracje bomb lotniczych, 

zasobników z pociskami rakieto-
wymi oraz rakiet niekierowanych.

W walce 
Samoloty MiG-29 w warunkach 
bojowych były wykorzystywane 
wielokrotnie, lecz niestety 
bez sukcesów wartych odnoto-
wania. Spośród udokumento-
wanych pojedynków, do których 
doszło podczas konfl iktów 
i incydentów zbrojnych w ciągu 
ostatnich trzech dekad, niewiele 
zakończyło się zwycięstwem 
migów-29. Najintensywniejsze 
starcia z ich udziałem miały 
miejsce podczas operacji 
Pustynna burza w roku 1991. 
W obliczu całkowitego 

panowania w powietrzu 
lotnictwa sił koalicji irackie 
fulcrumy nie miały szans na 
podjęcie skutecznej walki 
z przeważającym pod względem 
jakościowym i liczebnym 
przeciwnikiem. Do podobnej 
sytuacji doszło miejsce w trakcie 
konfl iktu o Kosowo w 1999 
roku. Jugosłowiańskie migi-29 
jedynie incydentalnie i bez 
powodzenia nawiązywały 
kontakt z atakującymi cele 
lądowe samolotami NATO. 
Warto jednak zaznaczyć, że 
działania te były prowadzone 
w warunkach ogromnej 
dysproporcji potencjałów 
zaangażowanych stron.  

Dane techniczne
Rozpiętość skrzydeł: 11,36–11,42 m
Długość kadłuba: 17,32–17,42 m
Wysokoś: 4,72 m
Masa własna / Masa startowa: 
10 900 kg /15 600–18 000 kg
Napęd: dwa dwuprzepływowe silniki turboodrzutowe 
z dopalaniem RD-33
Prędkość maksymalna: 2400 km/h (2,3 Ma)
Pułap: 17 500–18 800 m
Zasięg maksymalny: 1430–2100 km
Uzbrojenie stałe: działko GSz-301 kal. 30 mm
Zapas amunicji: 150 naboi
Uzbrojenie podwieszane: rakiety powietrze-powietrze 
R27, R73, R60, zasobniki rakiet niekierowanych 
powietrze–ziemia S-8, S-24, S-25, bomby lotnicze 
o wagomiarze od 100 do 500 kg
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Mołdawskie myśliwce MiG-29 zostały kupione przez Stany 
Zjednoczone w 1997 roku, aby nie dopuścić do ich sprzedaży 
Iranowi. Tym samym amerykańskie siły powietrzne stały się 
kolejnym użytkownikiem tych maszyn. Dość szybko je jednak 
uziemiono, ponieważ okazały się zbyt drogie w eksploatacji.
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Wczesnym rankiem 20 maja 
1989 roku na płycie lotniska 
w porcie lotniczym Trabzon 
w północno-wschodniej Turcji 
niespodziewanie wylądował 
sowiecki mig-29. Nikt nie wie, 
jak maszyna zdołała przeniknąć 
niezauważona przez jedną 
z najpilniej strzeżonych granic 
czasów zimnej wojny. Systemy 
wczesnego ostrzegania NATO 
nie dostrzegły myśliwca, który 
mknął na niskim pułapie nad tafl ą 
Morza Czarnego. Jego przelot 
przez turecką przestrzeń 
powietrzną też nie wzbudził 
zaniepokojenia. Pilot spokojnie 
podkołował do opustoszałego 

o świcie terminalu... Minęło 
kilkanaście minut, nim ktokol-
wiek z obsługi zauważył najeżony 
rakietami samolot z czerwonymi 
gwiazdami na skrzydłach. Gdy 
wreszcie zdezorientowany 
strażnik podszedł do kabiny, 
z jej wnętrza usłyszał coś, co 
zadziwiło go jeszcze bardziej. 
Uśmiechnięty lotnik głośno 
zakomunikował mu po angielsku: 
„I am American!”.

Tajemnica do 
rozwiązania
Jeszcze tego samego dnia 
wszystkie agencje informacyjne 
doniosły o spektakularnej 

ucieczce sowieckiego pilota, 
któremu udało się porwać 
jeden z najnowocześniejszych 
radzieckich samolotów 
bojowych z kompletem rakiet 
pod skrzydłami...
 MiG-29 Fulcrum został 
ofi cjalnie zaprezentowany 
zaledwie trzy lata przed 
wyczynem Zujewa. Najpierw 
pokazano go w Finlandii, 
a potem, w 1988 roku, podczas 
międzynarodowych pokazów 
lotniczych w Farnborough. Jego 
parametry oraz właściwości 
lotne wzbudziły na Zachodzie 
nie lada sensację.  Dokładnym 
poznaniem tej zaawansowanej 

konstrukcji byli więc zaintere-
sowani nie tylko eksperci, lecz 
przede wszystkim analitycy 
NATO. Sowieci jednak pilnie 
strzegli tajemnic dotyczących 
szczegółów technicznych, 
uzbrojenia i założeń taktycznych 
maszyny. Każda informacja na 
jej temat była zatem dla Zachodu 
na wagę złota. 

Sowiecka reakcja
Kreml natychmiast zażądał 
zwrotu samolotu i deportacji 
pilota. Władze tureckie co 
prawda niezwłocznie zgodziły 
się oddać maszynę, lecz 
odmówiły wydania Moskwie 

Radziecki pilot uprowadził jeden z najnowocześniejszych myśliwców sowieckich w niezwykle dramatycznych okolicznościach.

Ucieczka kapitana Zujewa
Późną wiosną 1989 roku szkolący się w ZSRR piloci polskich migów-29 trenowali 
zaskakującą procedurę. W trybie alarmowym musieli jak najszybciej zablokować 
maszynami pas startowy. Jak się okazało, przyczyną takich ćwiczeń było 
spektakularne uprowadzenie do Turcji sowieckiego myśliwca.
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Uprowadzony mig-29 w Turcji pozostał jedynie kilkanaście 
godzin. W tym czasie udało się przygotować sporą 
dokumentację fi lmową i fotografi czną poszczególnych 
komponentów maszyny. Zdjęcie pochodzi z tureckiej gazety 
z tamtego okresu.

lotnika. Poprosił on o azyl 
polityczny w Stanach Zjedno-
czonych, na co Amerykanie 
błyskawicznie wyrazili zgodę. 
Sowieci byli wściekli i mieli 
ku temu powody...

Renegat wśród elity
Niespełna 27-letni kapitan 
Aleksander Michałowicz Zujew 
mimo młodego wieku należał 
już do ścisłej elity sowieckiego 
lotnictwa. W 1984 roku jako 
jeden z pierwszych pilotów 
został przydzielony do jednostki 
wyposażonej w najnowsze 
migi-29. Przeszedł intensywne 
szkolenie z obsługi i eksploatacji 
tego typu samolotu, dyspono-
wał więc na jego temat ogromną 
wiedzą, jakże pożądaną po 
drugiej stronie żelaznej kurtyny. 
Mimo uprzywilejowanej pozycji 
w sowieckim systemie Zujew 
był coraz bardziej rozczarowany 
ustrojem, zakłamaniem 
i degrengoladą władz 
państwowych. Czarę goryczy 
przelała w kwietniu 1988 roku 
pacyfi kacja przez Armię 
Radziecką antykomunistycznej 
manifestacji w Tbilisi. Zujewa 
dotknęło zwłaszcza to, że 
do tłumienia ewentualnych 
zamieszek w przyszłości może 
zostać wykorzystane także 
lotnictwo. Wówczas podjął 
decyzję  o realizacji swojego 
planu ucieczki. 

Ciasto orężem pilota
W nocy z 19 na 20 maja 1989 
roku w bazie 176 Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego w Micha 
Cchakaja (obecnie Senaki) 
w Gruzji kapitan Zujew pełnił 
dyżur jako ofi cer nadzorujący. 
Kiedy przyszedł na służbę, 
uroczyście ogłosił, że jego żona 
jest w ciąży i spodziewa się syna. 
Bez wątpienia był to powód do 
świętowania. Z tej okazji upiekł 
ciasto truskawkowe, którym 
wieczorem poczęstował 
obsługę techniczną oraz 
żołnierzy mających w nocy 
pełnić wartę. Uprzednio jednak 

nafaszerował je silnymi środkami 
nasennymi. Gdy upewnił się, 
że leki zadziałały, a baza 
opustoszała, podjął dalsze 
przygotowania do ucieczki: 
przeciął kable łączności 
telefonicznej wieży kontroli 
lotów oraz unieruchomił część 
pojazdów mogących posłużyć 
do zablokowania pasa 
startowego. Nie wszystko 
poszło jednak zgodnie z jego 
przewidywaniami. Przy 
samolocie, którym miał uciec, 
niepodziewanie pojawił się 
uzbrojony wartownik. Kapitan 
Zujew obiecał sobie, że 
zrealizuje swój plan bez rozlewu 
krwi. Jako utytułowany zapaśnik 
liczył, że szybko i sprawnie uda 
mu się obezwładnić żołnierza. 
Tymczasem przeciwnik nie dał 
się zaskoczyć i stawił opór. 
Gdy walka wręcz nie przyniosła 
rozstrzygnięcia, obaj sięgnęli po 
broń. Kapitan Zujew odepchnął 
w pewnym momencie 
oponenta, wyciągając pistolet. 
W tym samym momencie 
żołnierz skierował lufę 
kałasznikowa w jego stronę. 
Nastąpiła wymiana ognia, 
w której wyniku strażnik został 
ciężko ranny. Jedna z kul 
ugodziła również w ramię pilota. 
Mimo to lotnikowi udało się 
wsiąść do kabiny myśliwca, 

uruchomić silniki i bezpiecznie 
wystartować. Lecąc tuż przy 
ziemi, poniżej zasięgu radarów, 
w ciągu kilku minut znalazł się 
nad Morzem Czarnym i skiero-
wał ku oddalonym o pół 
godziny lotu wybrzeżom Turcji. 
Wydarzenia rozegrały się  
błyskawicznie. Zanim sowieckie 
dowództwo poderwało 
maszyny, aby przechwycić  
uciekiniera, ten znalazł się już 
poza radziecką przestrzenią 
powietrzną.

Tragiczny fi nał
Aleksander Zujew po przyjeździe 
do Stanów Zjednoczonych 
otrzymał stanowisko konsultanta 
amerykańskich sił powietrznych 
oraz lotnictwa marynarki. Ujawnił 
wiele szczegółów dotyczących 
sowieckich technologii 
lotniczych, taktyki i organizacji 
lotnictwa wojskowego. Niedługo 
później zakończyła się zimna 
wojna oraz nastąpił rozpad 
Związku Radzieckiego. Wiedza 
i doświadczenie Zujewa 
z zakresu eksploatacji migów-29 
pozwoliły na skuteczną walkę 
z tymi myśliwcami podczas 
operacji Pustynna burza i działań 
NATO w Jugosławii. Dla Rosjan 
zdrajca, dla Amerykanów 
bohater, zginął w katastrofi e 
lotniczej w USA w 2001 roku. 

Sowieci otoczyli prace nad MiG-iem-29 szczelną kurtyną tajemnicy. Jej rąbka uchylili dopiero 
w 1988 roku podczas pokazów w Farnborough. Znacznie więcej Zachód dowiedział się na temat 
myśliwca po spektakularnej ucieczce Aleksandra Zujewa.
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Dobra widoczność z kabiny jest bardzo ważna nawet 
we współczesnym myśliwcu, bogato wyposażonym w elektronikę. 
Aby poprawić widoczność, fotel pilota umiejscowiono dość 
wysoko w stosunku do kadłuba, a osłona kabiny ma kształt 
kropli. Taka konstrukcja zwiększa opór aerodynamiczny 
samolotu. W Związku Radzieckim przez długi czas priorytetem 
było zmniejszenie oporu aerodynamicznego – wystarczy spojrzeć 
na płynnie wkomponowane w smukłą linię kadłuba osłony kabin 
myśliwców MiG-21 i MiG-23. Na przełomie lat 50. i 60. 
przeważała koncepcja, zgodnie z którą walka powietrzna 
ograniczała się do ataków rakietowych ze stosunkowo dużej 
odległości. Przy takiej taktyce prowadzenia działań bojowych 
najważniejszą cechą myśliwca była jego szybkość, a nie 
zdolność manewrowania lub widoczność z kabiny. Myśliwce 
czwartej generacji kierowano także do prowadzenia walki 
manewrowej. Priorytety się zmieniły. Maszyny MiG-29 i Su-27 
otrzymały więc osłony kabiny w kształcie kropli, zapewniające 
pilotom doskonałe pole widzenia całej górnej półsfery.

Montaż modelu MiG-29



Zestaw elementów
1. D001  –  zewnętrzna część kabiny

2. D002 – rama podnoszonej części osłony kabiny 

3. P001 – oszklenie podnoszonej części kabiny

4. P002 – oszklenie wiatrochronu

5. P003 – zacisk mocowania podnoszonej części osłony kabiny

6. Śruby AM 1,5 x 3 mm (6 szt.)

7. Śruby BM 2 x 4 mm (3 szt.)

8. Śrubokręt

Oszklenie kokpitu myśliwca MiG-29 składa się ze stałego 
wiatrochronu i podnoszonej części osłony kabiny. 
Otwieranie i zamykanie owiewki kabiny odbywa się 
za pomocą siłownika hydraulicznego. Podczas 
katapultowania się z maszyny podnoszona część kabiny 
jest odrzucana.

Montaż osłony kabiny

D001

D002P001P002

АМ BМ

P003

9

MONTAŻ MODELU MIG-29
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Etapy montażu

2 Za pomocą śrubokręta połącz części dwiema 
śrubami (AM). Namagnesowana końcówka 
śrubokręta będzie ułatwiała pracę. Podczas 
dokręcania śrub nie używaj dużej siły, aby nie 
uszkodzić ani nie porysować elementów modelu.

1 Włóż oszklenie podnoszonej części osłony kabiny 
do ramy tak, aby dopasować otwory na jej 
przedniej krawędzi do otworów w ramie.

P001

D002

P002
D001

D001

P003

10

5 Teraz musisz połączyć podnoszoną część 
osłony kabiny z kadłubem zaciskiem jej 
mocowania (P003) za pomocą dwóch śrub 
(BM). Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, aby 
uniknąć uszkodzenia przezroczystych części.

Teraz zamontuj wiatrochron (P002) do 
zewnętrznej osłony kabiny (D001), aby wystająca 
część oszklenia weszła w rowek kabiny. Delikatnie 
naciskaj tylną część oszklenia, aby dopasować do 
siebie otwory. Połącz elementy śrubami (AM).

Umocuj na zawiasach podnoszoną część osłony 
kokpitu (D002) tak, aby jej tył pozostał ruchomy.3 4



Jeśli podnoszona część kabiny nie jest stabilna 
w pozycji podniesionej, możesz użyć małego kawałka 
elastycznego materiału (np. skóry), który należy 
umieścić pod zaciskiem, jak pokazano na zdjęciu.

Wskazówka

P001
P002
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MONTAŻ MODELU MIG-29

6

7

8

Sprawdź, czy wszystkie części znajdują się we 
właściwym położeniu, następnie wkręć dwie śruby 
(BM) w otwory w zacisku.

Upewnij się, że podnoszona 
część kabiny pozostaje ruchoma.

Tak powinien wyglądać złożony fragment modelu.

P003
D001



W NASTĘPNYM
NUMERZE
nowe elementy 

Twojego modelu

W zestawie elementy 
do montażu kokpitu


