AutoGyro GmbH
Díky bohatým zkušenostem s vývojem, výrobou a prodejem
vírníků a také díky 90% soběstačnosti ve výrobě získala společnost
AutoGyro GmbH vedoucí postavení mezi celosvětovými
producenty vírníků.
V současnosti AutoGyro zaměstnává na 100 vysoce kvalifikovaných
zaměstnanců a díky tomu opouštějí výrobní haly průměrně
jeden až dva vírníky denně. Vírníky AutoGyro létají po celém
světě. Distribuční síť čítá více než 40 dealerů na všech světových
kontinentech.
Originální vírníky s nálepkou „Made in Germany“ vynikají v designu,
spolehlivosti, kvalitě a bezpečnosti. Díky tomu přicházejí stále další
a další zájemci o vírníkové létání, které je inspirující a oproti jiným
druhům létání tak jiné. A ten rozdíl si stojí za to užít.

AutoGyro v České a Slovenské republice
Obchodní zastoupení
Společnost Nirvana Systems s.r.o. je výhradním zástupcem německé společnosti
AutoGyro Gmbh pro Českou a Slovenskou republiku.
Obchodní zastoupení nechápeme pouze jako možnost nabídnout v České a Slovenské
republice skvělý produkt. Přejímáme také zodpovědnost za servis námi distribuovaných
produktů a také se aktivně zapojujeme do zdokonalování produktů z portfolia AutoGyra.
Našim zákazníkům nabízíme i spoustu nadstandardních služeb a doplňků, které sami

Autorizovaný servis

Výcvik

Montáž a údržba je prováděna v prostorách našeho servisního střediska ve Spytihněvi

Výcvik pilotů vírníků AutoGyro zajišťuje naše partnerská letecká škola FLYWAY s.r.o.

ve Zlínském kraji (disponujeme vlastní plochou pro vzlety a přistání) a také na letišti

Základnou praktického výcviku je letiště Prostějov, ale kurzy probíhají i individuálně po

Partizánské na Slovensku. Kvalitu prováděných prací garantuje personál vyškolený

celé České a Slovenské republice.

u společnosti AutoGyro a Nirvana Systems. Jsme držiteli všech potřebných certifikátů

Především v oblasti praktického výcviku také úzce spolupracujeme s německou leteckou

a licencí (inspektor techniky LAA ČR, zalétávací pilot LAA ČR, servis and maintenance

školou Ultraleicht-Flugschule jednoho z nejzkušenějších pilotů a instruktorů vírníkového

AutoGyro a další).

létání Thomase Kiggena. V této škole se cvičí i naši instruktoři.

Nirvana Systems. s.r.o.
Jateční 523, 760 01 Zlín-Prštné, Česká republika
Tel.: +420 577 226 616, fax: +420 577 019 117
E-mail: autogyro@nirvana.cz
www.autogyro.cz
Obchod:
Miroslav Oros
E-mail: miroslav.oros@nirvana.cz
Pavel Březina
E-mail: pavel.brezina@nirvana.cz
Miroslav Štrauf
E-mail: miroslav.strauf@nirvana.cz

Servis:
Martin Kudela
E-mail: servis@nirvana.cz

FLYWAY s.r.o.
Tatarkova 722/24, 149 00 Praha - Háje, Česká republika
Tel.: + 420 605 233 621
E-mail: info@flyway.cz
www.flyway.cz
Korespondenční adresa:
Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, Česká republika
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vymýšlíme, vyvíjíme a vyrábíme.

Nová dimenze v létání
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MTO Sport - technická data
DxŠxV
MTOW

5,1 m x 1,9 m x 2,7 m
560 kg

Cestovní rychlost
Maximální rychlost

160 km/h
185 km/h

Průměr rotoru		8,4 m
Vytrvalost		více než 4 hodiny

Motor

Rotax 912 ULS nebo 914 UL

odpovídá normě BCAR sekce T

CALIDUS - technická data
DxŠxV
MTOW

4,8 m x 1,7 m x 2,7 m
560 kg

Cestovní rychlost
Maximální rychlost

160 km/h
185 km/h

Průměr rotoru		8,4 m
Vytrvalost		více než 5 hodin

Motor

Rotax 912 ULS nebo 914 UL

nová generace

CAVALON - technická data
DxŠxV
MTOW

5,1 m x 1,9 m x 2,8 m
560 kg

Cestovní rychlost
Maximální rychlost

145 km/h
160 km/h

Průměr rotoru		8,4 m
Vytrvalost		více než 5 hodin

Motor

Rotax 912 ULS nebo 914 UL

