Samolot myœliwski PZL P-24 F/G
PZL P-24 - najlepszy polski samolot myœliwski budowany seryjnie, powsta³ pod kierunkiem
Wsiewo³ada Jakimiuka. Samolot ten stanowi³ modyfikacjê myœliwca P-11 przystosowan¹ do zabudowania
silnika ok. 1000 KM (736 kW). Pierwszy prototyp z silnikiem Gnome-Rhone 14 Kds oblatano w lutym 1933 r.
W czerwcu 1934 r. na drugim prototypie B. Orliñski ustanowi³ rekord prêdkoœci dla samolotów myœliwskich
z silnikiem gwiazdowym, osi¹gaj¹c prêdkoœæ 414 km/h. W 1936 otrzymano pierwsze zamówienie z Turcji.
Wkrótce P-24 zakupi³y tak¿e Bu³garia, Grecja i Rumunia, która naby³a tak¿e licencjê.
W 1937 opracowano now¹ wersjê P-24. Nowy samolot mia³ silnik GR 14N-07 o mocy 950 KM (713 kW),
zmianie uleg³a instalacja paliwowa i uk³ad ch³odzenia. Zastosowano now¹ os³onê silnika i opancerzono kabinê
pilota. Nowe samoloty jako pierwsza zakupi³a Grecja w liczbie 25 szt. P-24F uzbrojonych w 2 dzia³ka i 2 km
oraz 6 szt. uzbrojonych w 4 km. Jednak w czasie u¿ytkowania wszystkie samoloty przezbrojono w 4 km.
Gdy 23.10.1940 r. W³ochy zaatakowa³y Grecjê, P-24 stanowi³y uzbrojenie 3 MIRE DIOXEOS nr 21, 22
i 23 dzia³aj¹cych w rejonie miast Saloniki, Kazani i Larisa. P-24 bi³y siê nad Grecj¹ do 23.04.1941 r. kiedy to
ostatnie samoloty ewakuowano na Kretê i do Egiptu. Kilka zdobycznych P-24 u¿ywa³a W³oska Regia Aeronautica. Oprócz Grecji bojowo u¿y³a myœliwca P-24 tak¿e Rumunia w ataku na ZSRR w 1941 r.
¯aden P-24 nie zosta³ u¿yty bojowo w Polsce w 1939 r.
Dane techniczno-taktyczne:
- rozpiêtoœæ
- d³ugoœæ
- masa w³asna
- masa ca³kowita
- prêdkoœæ max na wys. 4250 m
- pu³ap
- max zasiêg
- uzbrojenie

10,68 m
7,60 m
1330 kg
1915 kg
430 km/h
10 500 m
700 km
P-24 F: 2 km Colt Browning kal. 7,9 mm; 2 dzia³ka Oerlikon FF
kal. 20 mm i 4 bomby po 10 kg lub 2 po 50 kg
P-24 G: 4 km kal. 7,9 mm i 4 bomby po 10 kg lub 2 po 50 kg

