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I. Qwest HelicoptersI. Qwest Helicopters--ისის შესახებშესახებ

Qwest Helicopters-ის ფილიალმა საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის
ადმინისტრაციიდან საავიაციო სამუშაოებსა და მგზავრთა
ტრანსპორტირებაზე თანხმობა მიიღო 2018 წლის აპრილში. საქართველოში
ფილიალის დაარსების მიზანი გახლდათ მაღალი კლასის საჰაერო
სატრანსპორტო მომსახურების დანერგვა, საერთაშორისო და ადგილობრივი
სპეციალისტების ერთობლივი თანამშრომლობით, რაც გამოარჩევდა
კომპანიას რეგიონალურ ბაზარზე.
Qwest Helicopters-მა მთელი ძალისხმევა მიმართა ხარისხისა და
უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, კომპანია გრძელვადიან ურთიერთობებს
ამყარებს თავის მომხმარებლებთან. ჩვენი მომხმარებლების საჭიროებების
გარკვევით, შეგვიძლია, ვიმუშაოთ მათთან ეფექტურობის გაზრდის,
ხარჯების შემცირების მიზნით და უსაფრთხოებაზე ფოკუსირებით.

1) ვინ ვართ ჩვენ:
კომპანია Qwest Helicopters Inc.-ი შეიქმნა 2002 წელს კანადის შტატ ბრიტიშ
კოლუმბიაში. ის ოპერირეს აღნიშნულ რეგიონში კანადის სატრანსპორტო
ადმინისტრაციის მიერ გაცემული საჰერო ოპერატორის სერთიფიკატის
საფუძველზე.
Qwest Helicopters Inc.-ი ფლობს 16 ვერტმფრენისაგან შემდგარ პარკს,
რომელიც წარმატებულად ემსახურება სამთავრობო უწყებებს, ნავთობისა და
გაზის მრეწველობას და ბევრ კომერციულ და კორპორატიულ კლიენტებს.
Qwest Helicopters-ის ფილიალმა საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის
ადმინისტრაციიდან საავიაციო სამუშაოებსა და მგზავრთა
ტრანსპორტირებაზე თანხმობა მიიღო 2018 წლის აპრილში. საქართველოში
ფილიალის დაარსების მიზანი გახლდათ მაღალი კლასის საჰაერო
სატრანსპორტო მომსახურების დანერგვა, საერთაშორისო და ადგილობრივი
სპეციალისტების ერთობლივი თანამშრომლობით, რაც გამოარჩევდა
კომპანიას რეგიონალურ ბაზარზე.
Qwest Helicopters-მა მთელი ძალისხმევა მიმართა ხარისხისა და
უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, კომპანია გრძელვადიან ურთიერთობებს
ამყარებს თავის მომხმარებლებთან. ჩვენი მომხმარებლების საჭიროებების
გარკვევით, შეგვიძლია, ვიმუშაოთ მათთან ეფექტურობის გაზრდის,
ხარჯების შემცირების მიზნით და უსაფრთხოებაზე ფოკუსირებით.
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2) Qwest Helicopters-ის ვერტმფრენების პარკი:
კომპანიის ვერტმფრენების პარკი შედგება სხვადასხვა მწარმოებლის
და მოდელების 16 ვერტმფრენისგან:
Bell 206 Jetranger; Bell 205 A-1 Huey; Eurocopter AS350 Ecureuil /
Astar და Eurocopter AS365 N1 Dauphin-ის მოდელები.

(გაგრძელება)
I. Qwest HelicoptersI. Qwest Helicopters--ისის შესახებშესახებ
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2) Qwest Helicopters-ის ვერტმფრენების პარკი საქართველოში:
Qwest Helicopters Georgia ამჯამად ოპერირებას უწევს ორ Eurocopter-ის
AS350 Ecureuil / Astar-ის მოდელის ვერტმფრენს. აღნიშნული
ვერტმფრენი მსუბუქ ვერტმფრენებს შორის მსოფლიოში ყველაზე
უსაფრთხო და საიმედო მოდელად ითვლება.
Ecureuil-ის მოდელის 6,200-ზე მეტი ერთეული საფრენი აპარატია
მიწოდებული თითქმის 120 ქვეყანაში 1900-ზე მეტი ოპერატორისთვის.
აღნიშნული საფრენი აპარატების ფრენის ჯამურმა ხანგრძლივობამ 32
მილიონ საათს გადააჭარბა.
2005 წელს მოდელმა AS350 B3 ყველაზე მაღალ წერტილზე დაშვებისა და
აფრენის (ევერესტის მთაზე, 8,848 მეტრის სიმაღლეზე) მსოფლიო
რეკორდი მოხსნა და აღნიშნულ ტიტულს დღემდე ინარჩუნებს. 2013
წლის 19 მაისს, მოდელმა AS350 B3 ლოტსეზე, მსოფლიოში სიმაღლით
მეოთხე მთაზე ჰიმალაის მთებში, 7,800 მეტრის სიმაღლეზე,
განახორციელა სამაშველო ოპერაცია გრძელი საკიდის საშუალებით,
რომელიც არის მსოფლიოში ყველაზე მაღალ წერტილზე შესრულებული
სამაშველო ოპერაცია. ახლა Qwest Helicopters-ის Ecureuil/Astar-ის
მოდელის ვერტმფრენებთან ერთად თქვენ შესაძლებლობა გეძლევათ,
განიცადოთ ფრენის სიამოვნება და დატყბეთ საქართველოს ულამაზესი
მთიანი და ზოგან მიუდგომელი ადგილების მონახულებით.

I. Qwest HelicoptersI. Qwest Helicopters--ისის შესახებშესახებ
(გაგრძელება)

2) Qwest Helicopters-ის ვერტმფრენების პარკი საქართველოში:
Qwest Helicopters Georgia ამჯამად ოპერირებას უწევს ორ Eurocopter-ის
AS350 Ecureuil / Astar-ის მოდელის ვერტმფრენს. აღნიშნული
ვერტმფრენი მსუბუქ ვერტმფრენებს შორის მსოფლიოში ყველაზე
უსაფრთხო და საიმედო მოდელად ითვლება.
Ecureuil-ის მოდელის 6,200-ზე მეტი ერთეული საფრენი აპარატია
მიწოდებული თითქმის 120 ქვეყანაში 1900-ზე მეტი ოპერატორისთვის.
აღნიშნული საფრენი აპარატების ფრენის ჯამურმა ხანგრძლივობამ 32
მილიონ საათს გადააჭარბა.
2005 წელს მოდელმა AS350 B3 ყველაზე მაღალ წერტილზე დაშვებისა და
აფრენის (ევერესტის მთაზე, 8,848 მეტრის სიმაღლეზე) მსოფლიო
რეკორდი მოხსნა და აღნიშნულ ტიტულს დღემდე ინარჩუნებს. 2013
წლის 19 მაისს, მოდელმა AS350 B3 ლოტსეზე, მსოფლიოში სიმაღლით
მეოთხე მთაზე ჰიმალაის მთებში, 7,800 მეტრის სიმაღლეზე,
განახორციელა სამაშველო ოპერაცია გრძელი საკიდის საშუალებით,
რომელიც არის მსოფლიოში ყველაზე მაღალ წერტილზე შესრულებული
სამაშველო ოპერაცია. ახლა Qwest Helicopters-ის Ecureuil/Astar-ის
მოდელის ვერტმფრენებთან ერთად თქვენ შესაძლებლობა გეძლევათ,
განიცადოთ ფრენის სიამოვნება და დატყბეთ საქართველოს ულამაზესი
მთიანი და ზოგან მიუდგომელი ადგილების მონახულებით.
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2) Qwest Helicopters-ის ვერტმფრენების პარკი საქართველოში:
კომპანიას აქვს ორი მუდმივი ბაზა: ერთი ვერტმფრენი არის თბილისში
მეორე ვერტმფრენი ბათუმში, რათა სრულად დაიფაროს საქართველო.

I. Qwest HelicoptersI. Qwest Helicopters--ისის შესახებშესახებ
(გაგრძელება)

6

AS350 მოდელის ტექნიკური მონაცემები:
• ტვირთამწეობა - 650 კილოგრამი კაბინაში და 950 კილოგრამი საკიდელზე.
• ფრენის ხანგრძლივობა - 3 საათი.
• მაქსიმალური სიჩქარე - 287 კმ/სთ.
აქვს 5 მგზავრის ადგილი (1 მგზავრი თავსდება პილოტის გვერდზე და უკან 4 მგზავრი
თავსდება ერთ რიგში)
ვრცელ სალონში გასაოცარი სანახაობა იშლება ხუთი ადგილის კონფიგურაციით, რომელიც
იდეალურად შეესაბამება როგორც კორპორატიული ტრანსპორტის, ასევე ტურისტული ფრენების
მოთხოვნებს.



III.III. ჩენიჩენი სერვისებისერვისები

1. კორპორატიული და VIP ტრანსპორტირება:
ვერტმფრენი შეიძლება, არასდროს იყოს ბიუჯეტური არჩევანი. თუმცა, სხვა
სატრანსპორტო საშუალებებთან შედარებით, ისინი შეიძლება, იყოს უფრო
უსაფრთხო და სწრაფი მიუვალ და რთულ რეგიონში გადასაადგილებლად
რაც მათ ხდის ეკონომიკურად გამართლებულს.
ვერტმფრენებს შეუძლიათ, გამოიყენონ ის სივრცე, რომელიც მიუწვდომელია
სხვა სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, მათი საშუალებით ასევე
შესაძლებელია მზარდი საცობისათვის თავის არიდება გაჩერებულ
მოძრაობაში გზატკეცილებსა და აეროპორტისკენ მიმავალ გასავლელად
თავისუფალ გზებზე, მშენებლობების, საგზაო შემთხვევებისა და საცობების
(რომლებსაც დიდი უსიამოვნების შექმნა შეუძლიათ) თავზე გადაფრენით.
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ვერტმფრენი შეიძლება, არასდროს იყოს ბიუჯეტური არჩევანი. თუმცა, სხვა
სატრანსპორტო საშუალებებთან შედარებით, ისინი შეიძლება, იყოს უფრო
უსაფრთხო და სწრაფი მიუვალ და რთულ რეგიონში გადასაადგილებლად
რაც მათ ხდის ეკონომიკურად გამართლებულს.
ვერტმფრენებს შეუძლიათ, გამოიყენონ ის სივრცე, რომელიც მიუწვდომელია
სხვა სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, მათი საშუალებით ასევე
შესაძლებელია მზარდი საცობისათვის თავის არიდება გაჩერებულ
მოძრაობაში გზატკეცილებსა და აეროპორტისკენ მიმავალ გასავლელად
თავისუფალ გზებზე, მშენებლობების, საგზაო შემთხვევებისა და საცობების
(რომლებსაც დიდი უსიამოვნების შექმნა შეუძლიათ) თავზე გადაფრენით.



2. ტურები ვერტმფრენით:

https://www.qwesthelicopters.ge/services
III.III. ჩენიჩენი სერვისებისერვისები

(გაგრძელება)
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ტურები ვერტმფრენით შესანიშნავი
საშუალებაა ფრენის განსაცდელად, ასევე
მიუდგომელი ადგილების მოსანახულებლად.
ტურისტული ფრენებისთვის ვერტმფრენის
გამოყენებისას მგზავრებს შესაძლებლობა აქვთ,
განიცადონ სიამოვნება ისეთი ხედებით
რომლებსაც საჰაერო ტრანსპორტის გარდა სხვა
ვერაფრით მოინახულებდნენ.



3. საქორწილო ტურები ვერტმფრენით:
გთავაზობთ ვერტმფრენით მომსახურებას თქვენი განსაკუთრებული დღისთვის.
ექსკლუზიური სატრანსპორტო მომსახურება თქვენთვის და თქვენი
სტუმრებისთვის ვერტმფრენის დასაჯდომ მოედნამდე და უკან. ჩვენ
შემოგთავაზებთ უნიკალურ ადგილებს თქვენი ცერემონიალისთვის რომლებიც არის
ღია ცის ქვეშ და აქვთ ასევე გადახურულ სივრცე, სადაც საკმარისი ფართია დიდი
რაოდენობის სტუმრების სამასპინძლოდ. ღია ცის ქვეშ მოწყობილ ყველა ადგილს
გამოარჩევს კლუბისთვის დამახასიათებელი ნიშანი, გოლფის მოედნის გარშემო
მთების ჯაჭვით დაწყებული ტბის ხედებითა და კავკასიონის მთების პანორამული
ხედებით დამთავრებული.

III.III. ჩენიჩენი სერვისებისერვისები
(გაგრძელება)
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სტუმრებისთვის ვერტმფრენის დასაჯდომ მოედნამდე და უკან. ჩვენ
შემოგთავაზებთ უნიკალურ ადგილებს თქვენი ცერემონიალისთვის რომლებიც არის
ღია ცის ქვეშ და აქვთ ასევე გადახურულ სივრცე, სადაც საკმარისი ფართია დიდი
რაოდენობის სტუმრების სამასპინძლოდ. ღია ცის ქვეშ მოწყობილ ყველა ადგილს
გამოარჩევს კლუბისთვის დამახასიათებელი ნიშანი, გოლფის მოედნის გარშემო
მთების ჯაჭვით დაწყებული ტბის ხედებითა და კავკასიონის მთების პანორამული
ხედებით დამთავრებული.
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4. ეწვიეთ ადგილებს, სადაც მხოლოდ ვერტმფრენის საშუალებით მოხვდებით:
ისიამოვნეთ პიანინოზე დაკვრით ზღვის დონიდან 2,700 მეტრის სიმაღლეზე და
ეწვიეთ ადგილებს კავკასიონის მთებში, სადაც არ არსებობს მისასვლელი გზები, და
რომლებიც იმდენად შორსაა და მიუდგომელია, რომ იქ მოხვედრა შესაძლებელია
მხოლოდ ვერტმფრენით. თვალწარმტაცი ხედები ფრენის დროს კი - ტურის
შემადგენელი ნაწილია.

III.III. ჩენიჩენი სერვისებისერვისები
(გაგრძელება)
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5. ფრენები სამედიცინო ევაკუაციის მიზნით:

ჩვენი ვერტმფრენები აღჭურვილია, რომ ტრანსპორტირება
მოახდინონ:
 საკაცეზე მყოფი ერთი პაციენტის
 ერთი თანმხლები ექიმის
 სამედიცინო მოწყობილობის

III.III. ჩენიჩენი სერვისებისერვისები
(გაგრძელება)
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6. აეროფოტოგადაღება:
ვერტმფრენიდან გადაღება ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და სასიამოვნო
რამეა, რაც შეიძლება ადამიანმა, როგორც ფოტოგრაფმა გააკეთოს. ის
შესაძლებლობას გაძლევთ, დატკბეთ და დააფიქსიროთ ისეთი განუმეორებელი
ხედები, რომლებსაც სხვაგვარად ვერ შეძლებთ.

III.III. ჩენიჩენი სერვისებისერვისები
(გაგრძელება)
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ჩვენ ვახორციელებთ გარე საკიდელით ტვირთების გადაზიდვებს ყველაზე
მიუდგომელ ადგილში. ასეთ ადგილებზე მისვლა სახმელეთო ტრანსპორტით
რთულია ან ზოგჯერ, უბრალოდ, შეუძლებელიც ინფრასტრუქტურის არარსებობის,
ხანგრძლივი სამგზავრო დროისა და სხვა ლოჯისტიკური სირთულეების გამო.
საჰაერო სამონტაჟო-სამშენებლო სამუშაოები
ვერტმფრენის გამოყენებას გააჩნია ბევრი უპირატესობა ამწით მომსახურებასთან
შედარებით. ვერტმფრენის გამოყენება გამორიცხავს სტანდარტული ამწის გაწყობისა და
დემონტაჟის ხარჯებს. ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელია ამწის გამოყენება და
სწორედ აქ ჩნდება ვერტმფრენის საჭიროება.

7. გარე საკიდელზე ტვირთის გადატანის და სამონტაჟო სამუშაოები:

III.III. ჩენიჩენი სერვისებისერვისები
(გაგრძელება)
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საჰაერო სამონტაჟო-სამშენებლო სამუშაოები
ვერტმფრენის გამოყენებას გააჩნია ბევრი უპირატესობა ამწით მომსახურებასთან
შედარებით. ვერტმფრენის გამოყენება გამორიცხავს სტანდარტული ამწის გაწყობისა და
დემონტაჟის ხარჯებს. ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელია ამწის გამოყენება და
სწორედ აქ ჩნდება ვერტმფრენის საჭიროება.



IV.IV. ჩვენიჩვენი მომხმარებლებიმომხმარებლები

Qwest Helicopters-მა უსაფრთხო და ხარისხიანი მომსახურება გაუწია:

Advantage Tower Ltd.
Aeolis Wind
Altec Inspections
Apache Canada
ARC Resources Ltd.
ARCOM Telecom Ltd.
ATCO Structures and Logistics
Avialta Helicopter Maintenance Ltd.
Baytex Energy Ltd.
BC Air Ambulance
BC Conservation
BC Coroners Regional Office
BC Hydro.
BC Northern Guides
 BC Parks
BC Timber Sales/MOF
Bell Mobility.
Blue Collar Silviculture Ltd.

Brinkman & Associates Reforestation
C F Wright Farms
Calfrac
Canadian Helicopters
Canadian National Railway
Canadian North
Canbriam Energy
Canfor
Celtic Reforestation Services Ltd.
Cenovus
Centrica
Chinook Scaffold
CMA
CNRL
Coast Range Contracting Ltd.
Corrpro Canada Inc.
Crescent Point Energy Corp.
Crew Energy Inc

(გაგრძელება)
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Qwest Helicopters Inc has provided safe and quality service to:

Custom Travel Solutions Inc.
Delphi Energy Corporation
Devon Canada Corp
Diversified
Ducks Unlimited Canada
Duka Environmental Services Ltd.
 Eh-Cho-Dene
Emergency Mgmt BC
Enbridge Inc.
EnCana Oil & Gas (YYE)
Endurance Energy
Energy Mines & Resources
 Environment Canada
EOG Canada Oil & Gas Inc.
EOS Pipeline
Euro Tec Vertical Flight Solutions
Folding Mountain Outfitters
Forest Floor Contracting

Forest Practices Board
Fort Nelson First Nations
Franz Environmental Inc
Gear Energy
Gemini Environmental
Geoterra
GREAT SLAVE HELICOTERS
Guardian Exploration Inc (FSJ)
Halliburton
Harvard University
Harvest Operations
HighMark Environmental
 Husky Oil Operations Limited
Imperial Oil.
Insignia Energy
IPAC
Ipac Services Corp
IPS

IV.IV. ჩვენიჩვენი მომხმარებლებიმომხმარებლები
(გაგრძელება)
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Qwest Helicopters Inc has provided safe and quality service to:

Iridia Medical Inc.
Ish Energy Ltd
Kerr Wood Leidal Associates Ltd.
Keystone Wildlife Research
Knight Aviation Inc.
M&M Resources
Macro Industries
Maple Leaf Helicopters Canada
Matrix Solutions Inc
Ministry of Environment
Ministry of Forests
Ministry of Forests (Fire Centre)
Ministry of Lands & Parks
NEWALTA
Nexen Energy ULC
NorCan Energy Corporation
North East Wildlife Foundation
Northern Rockies Reg. District

Northwestel.
Oil & Gas Commission
Oil & Gas Commission YYE
Paramount Resources Ltd
Peace Country Technical Services Ltd.
Pengrowth Energy Corp
Penn West Petroleum
Prairie Provident Resources
Prophet River First Nations
 Provincial Emergency Program
Pure Energy Services Ltd.
Quaternary Research Center (US)
Quattro Exploration and Production Ltd.
RCMP
RCMP (YYE)
Red L Distributors Ltd.
Regional 1
Resolve Energy Solutions

IV.IV. ჩვენიჩვენი მომხმარებლებიმომხმარებლები
(გაგრძელება)
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Qwest Helicopters Inc has provided safe and quality service to:
Rockyview Resources Inc.
Saguaro Resources Ltd.
Sanling Energy Ltd.
Search & Rescue
Secure Energy Services
Shanghai Energy Corporation
Shifting Mosaics Consulting
Sikanni River Out Fitters
SNC-Lavalin Environmental
Spectra Energy Fort Nelson Pipeline
Spectrum Resource Group Inc
Spyglass
Stone Mountain Resources Ltd
Stone Mountain Safaris
Storm Resources
Summit Reforestation
Sunwest Aviation
Telus Mobility (Burnaby)
Yellowhead Helicopters

Tervita Corporation
Tims Air Maintenance
Tolko Industries Ltd.
TransCanada
Transport Canada
U of C
UNBC
University of Alberta
University of Saskatchewan
Varcon Communications
 Vertec Communication Inc.
Welltec Wireline Services
West Coast Helicopters
Western Aerial
Western Washington University
Westower Communications Ltd
Wildlife Infometrics
Yukon Government
Zedi Field Services

IV.IV. ჩვენიჩვენი მომხმარებლებიმომხმარებლები
(გაგრძელება)

17

Rockyview Resources Inc.
Saguaro Resources Ltd.
Sanling Energy Ltd.
Search & Rescue
Secure Energy Services
Shanghai Energy Corporation
Shifting Mosaics Consulting
Sikanni River Out Fitters
SNC-Lavalin Environmental
Spectra Energy Fort Nelson Pipeline
Spectrum Resource Group Inc
Spyglass
Stone Mountain Resources Ltd
Stone Mountain Safaris
Storm Resources
Summit Reforestation
Sunwest Aviation
Telus Mobility (Burnaby)
Yellowhead Helicopters

Tervita Corporation
Tims Air Maintenance
Tolko Industries Ltd.
TransCanada
Transport Canada
U of C
UNBC
University of Alberta
University of Saskatchewan
Varcon Communications
 Vertec Communication Inc.
Welltec Wireline Services
West Coast Helicopters
Western Aerial
Western Washington University
Westower Communications Ltd
Wildlife Infometrics
Yukon Government
Zedi Field Services



V.V. როგორროგორ დაგვიკავშირდეთდაგვიკავშირდეთ
მობ: +995-599-999-819
ოფისი:  +995-322-424-993
ელ-ფოსტა: office@qwesthelicopters.ge
Facebook: QwestHelicoptersGeorgia
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