


 
 
 

Litewski samolot rozpoznawczo - bombowy 
ANBO – IV 

 
 
 
 
Opracowanie modelu- Lech Kołodziejski 
 
Samolot ANBO – IV (i jego wersja rozwojowa ANBO – 
41) stał się symbolem litewskiego lotnictwa 
wojskowego i możliwości litewskiej myśli technicznej 
i przemysłu. 
Na początku lat 30-ych ubiegłego wieku, dowództwo 
litewskiego lotnictwa wojskowego określiło 
wymagania dla samolotu rozpoznawczo – 
bombowego. 
Oczekiwano, że będzie to samolot dwuosobowy 
(pilot i obserwator – strzelec), jednosilnikowy, 
wyposażony w aparat foto, w dwa karabiny pilota i 
dwa karabiny na obrotnicy, dodatkowo miał zabiera 
co najmniej 200 kg bomb. Wymagano, aby jego 
prędkość maksymalna wynosiła nie mniej niż 260 
km/h, a zapas paliwa miał wystarczyć na 3 godziny 
lotu. 
Konstrukcji takiego samolotu podjął się Antanas 
Gustaitis, który zdobył już doświadczenie w 
konstruowaniu samolotów lekkich (szkolnych). A. 
Gustaitis w latach 1925-1928 studiował konstrukcje 
lotnicze w Paryżu. 
Konstruktor wybrał układ górnopłata z płatem 
zamontowanym wysoko nad kadłubem. Samolot – z 
założenia – miał mieć małe wymiary, czyli również 
małą masę. 
Prototyp samolotu (nazwanego ANBO-IV) został 
oblatany w lipcu 1932 roku. Był napędzany silnikiem 
Pratt and Whitney „Wasp” o mocy 450 KM. Samolot 
z tym silnikiem osiągał prędkość maksymalną nieco 
ponad 230 km/h a minimalną 90 km/h. Pułap 
samolotu wynosił 6.000 m a zasięg 800 km. 
Powołana przez naczelnika lotnictwa wojskowego 
komisja uznała, że samolot jest konstrukcją udaną, 
ale wyposażoną w silnik o zbyt małej mocy. W 
październiku 1932 roku prototyp ANBO – IV 
wyposażono w silnik Armstrong Siddely „Panther IIA” 
o mocy 535 KM, z którym osiągnął maksymalną 
prędkość 270 km/h a wysokość 6000 m osiągał w 
czasie niecałych 39 min. 
Osiągi te w pełni satysfakcjonowały władze wojskowe 
i postanowiono wyprodukować serię tych 
samolotów. Dla samolotów seryjnych wybrano silnik 
Bristol „Pegasus II L2” o mocy 560 KM.. 

Wyprodukowano 7 samolotów z tym silnikiem i 
oznaczono je numerami bocznymi od 57 do 63. 
Samoloty te osiągały prędkość maksymalną 290 
km/h a pułap 7500 - 8000 m. Na samolocie o 
numerze bocznym 63 latał konstruktor tego 
samolotu Antanas  Gustaitis, który jednocześnie był 
pilotem wojskowym w stopniu pułkownika. 
Na przełomie czerwca i lipca 1934 roku trzy samoloty 
ANBO – IV o numerach bocznych 61, 62 i 63 wykonały 
przelot dookoła Europy o długości około 10 tys. km. 
Lot ten odbył się bez żadnych poważniejszych 
problemów, co potwierdzało wysoką jakość 
samolotów. Piloci wystartowali 25 czerwca 1934 roku 
z Kowna i przez Sztokholm, Kopenhagę, Amsterdam, 
Brukselę, Londyn, Paryż, Marsylię, Rzym, Wiedeń, 
Pragę, Budapeszt, Bukareszt, Kijów, Moskwę i 
Wielkie Łuki, 19 lipca powrócili do Kowna. 
Lot ten był wykorzystany propagandowo do 
zademonstrowania osiągnięć litewskiego przemysłu i 
siły litewskiego lotnictwa. Należy zauważyć, że ANBO 
– IV rzeczywiście był bardzo udaną konstrukcją i 
władze litewskie miały powód do dumy. 
Następną modyfikacją tego udanego samolotu był 
ANBO – IV wyposażony w silnik Bristol „Pegasus II 
M2” o mocy 590 KM, który osiągał prędkość 
maksymalną 300 km/h, a pułap 8500 m. 
Wyprodukowano 7 samolotów z tym silnikiem, które 
oznaczono numerami bocznymi od 64 do 70. 
Na przełomie lat 1936/37 powstał samolot ANBO – 
41, który był wersją rozwojową ANBO – IV. Samolot 
ten wyposażony w silnik Bristol „Pegasus IX” o mocy 
930 KM osiągał prędkośc maksymalną 360 km/h. 
Wyprodukowano 19 tych samolotów oraz 
dodatkowo jeden ANBO – IV (z numerem bocznym 
70) zmodyfikowano do wersji ANBO – 41. Warto 
zauważyć, że samolot ten był najszybszym 
samolotem używanym przez litewskie lotnictwo. 
15 czerwca 1940 roku, czyli w dniu wkroczenia wojsk 
sowieckich na Litwę, lotnictwo litewskie 
dysponowało min dwunastoma samolotami ANBO – 
IV i dwudziestoma ANBO – 41. (Łącznie lotnictwo 
litewskie dysponował na ten dzień 117-ma 
samolotami, z których rzeczywistą wartość bojową 
posiadały jedynie ANBO – IV, ANBO – 41, Dewoitine 
D-510 (13 sztuk), ANBO – VIII (jeden prototyp) i 



Gloster Gladiator MK. I (14 sztuk). Dowódcą 
lotnictwa w tym czasie był gen. bryg. inż. Antanas 
Gustaitis. Ten utalentowany konstruktor i pilot został 
rozstrzelany w październiku 1941 roku jako rzekomy 
szpieg niemiecki. Lotnictwo litewskie zostało 
rozwiązane a Litwa musiała czekać aż do 1991 r aby 
móc ponownie tworzyć własne siły lotnicze.   
 
Konstrukcja: 
ANBO – IV miał typową konstrukcję mieszaną, tzn. 
kadłub o konstrukcji metalowej z rur stalowych kryty 
w przedniej części blachą duralową, a w tylnej 
płótnem rozpiętym na drewnianych listwach. Płat 
miał konstrukcję drewnianą dwudźwigarową, kryty 
do pierwszego dźwigara sklejką, dalej kryty płótnem. 
Lotki i klapolotki konstrukcji drewnianej kryte 
płótnem. Usterzenie zostało skopiowane z samolotu 
Ansaldo A.120, który był masowo używany na Litwie. 
Miało to uzasadnienie ekonomiczne, chociaż przy 
całej reszcie tego samolotu prezentuje się trochę 
archaicznie. Podwozie niezwykle mocne z szerokim 
rozstawem kół miało zapewnić wygodne korzystanie 
z lotnisk polowych. Silniki, które były stosowane w 
tym samolocie zostały wymienione i opisane 
powyżej. 
Samolot był uzbrojony w dwa karabiny Vicers kal. 
7,92 pilota z zapasem po 700 pocisków na karabin 
oraz dwa karabiny Vickers F kal. 7,92 obserwatora na 
obrotnicy. (Wg wielu źródeł stosowano również inne 
karabiny, np. Browning 35). Samolot mógł zabrać 
ładunek 144 kg bomb. 
 
Dane techniczne: 
długość:                          8,84 m 
rozpiętość:                    13,20 m 
powierzchnia nośna:     29,00 m2 
prędkość maksymalna: 290 km/h 
prędkość minimalna:      90 km/h 
pułap:                            8000 m 
zasięg:                           800 km 
 
Uwagi o modelu: 
Prezentowany tutaj model został opracowany w skali 
1:33 w malowaniu z numerem bocznym 63. Samolot 
ten był pilotowany przez  Antanasa Gustaitisa 
podczas przelotu wokół Europy. 
 
1. Części modelu (arkusze oznaczone  numerami od 
1 do 5) należy wydrukować na drukarce do druku ko-
lorowego na papierze wg wskazań na arkuszach. W 
tym przypadku, arkusz 1 drukujemy na zwykłym pa-
pierze używanym do prac biurowych, tzn. na papie-
rze o gramaturze 80g.  Arkusze od 2 do 5 należy wy-

drukować na papierze (kartonie) do drukarek o gra-
maturze 170g. Na każdym z tych arkuszy zostały do-
rysowane „linijki” z prostokątów białych i czarnych o 
długościach 10 mm każdy. Po wydruku należy zwery-
fikować długości tych „linijek”. W przypadku, gdy na 
wydruku ich długości nie odpowiadają stosownej 
wielokrotności 10 mm, należy zweryfikować usta-
wienia drukarki i powtórzyć drukowanie; 
2. przed rozpoczęciem budowy należy dokładnie 
przeanalizować rysunki montażowe; 
3. wszystkie elementy należy wycinać po zewnętrz-
nej części druku, (zwracam uwagę, że wiele elemen-
tów nie posiada nadrukowanych konturów); 
4. model należy wykonać zgodnie z kolejnymi ry-
sunkami montażowymi i z rysunkiem zestawienio-
wym przedstawiającym cały model w trzech rzutach. 
Zawsze stosujemy poniższe oznaczenia: 
5. ** przy numerze części oznacza, że należy ją pod-
kleić tekturą o grubości 1 mm; w przypadku, gdy 
wszystkie części z danego arkusza należy nakleić na 
tekturę, to na ogół przy numerach części nie sta-
wiamy oznaczenia **, tylko piszemy na arkuszu, że w 
całości należy go nakleić na tekturę. 
6. * przy numerze części oznacza, ze należy ją pod-
kleić kartonem o gramaturze 170 – 200 g (np. tzw. 
brystolem); 
7. litera „R” przy numerze części oznacza, że chodzi 
o jej prawą wersję (skrzydło, statecznik itp.), a litera 
„L” oznacza, że chodzi o wersję lewą. 
8. litera „f” przy numerze części oznacza, że chodzi 
o wersję tej części montowaną z przodu, a litera „r” 
oznacza, że chodzi o wersję montowaną z tyłu; 
9. litera „s” lub litera „y” przy numerze części ozna-
cza, że niezadrukowaną stronę tej części oraz jej 
brzegi należy pomalować na kolor szary, podobnie li-
tery „cz” lub litery „bk” oznaczają, że chodzi o kolor 
czarny; 
10. litera „W” lub „C” w oznaczonym obszarze ozna-
cza: „wyciąć przed sklejeniem"; 
11. litery „WS” lub „CG” oznaczają, że dany obszar 
należy wyciąć po uformowaniu i sklejeniu części; 

12. symbol oznacza, że część należy zagiąć, skleić i 
wyciąć po konturze; 

13. symbol   oznacza, że część należy zwinąć w cia-
sny rulon; 
14. symbol  oznacza, że część należy zwinąć w „pu-
stą” rurkę; 
15. poza powyższymi oznaczeniami, przy kilku czę-
ściach narysowano kształty przekrojów wg jakich na-
leży je uformować. 
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