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Constantin M. Cantacuzino, indeobqte cunoscut sub numele de 862 Cattacuzino, s-a nSscut la 11 noiembrie
1905, intr-o familie din vechea aristocralie romdneascd,.Eradescendent alCantacuziniloq boieri cu origini bizantine,
care au dat fdrilor romdne pe domnitorii $erban qi $tefan Cantacuzino, pe stolnicul Constantin Cantacuzino dar Ei
pe marele spdtar Mihai Cantacuzino. Tatdl lui Bdzu era Mihail G, Cuttacuzino, fiul cel mare a lui Gheorghe Grigore
Cantacuzino -,Nababul", unul dintre cei mai bogafi oameni din[ar6, fost ministru qi prim-ministru in guvernele din
perioada domniei regelui Carol I. Educat la Paris, unde a objinut un doctorat in Drept qi Litere, Mihail G. Cantacuzino s-a intors in!ar6,unde, la fel ca qi tatdl sdu, qi-a construit o carierd publicd qi politicd de succes, ajungdnd membru de marcdal Partidului Conservator. A fost deputat, primar alCaprtalei, ministru de Justifie Ei membru al Guvernului de Uniune Nafionald condus de Ion I.C. Brdtianu intre 1910-1913 qi intre decembrie 1916 - ianuarie 1918. A
murit in august 1928, in urma unui accident de automobil in timp ce se deplasa de la Cdlimbneqti spre mdndstirea
Cornetu. Mama lui Constantin M. Cantacuzino era Maria Rosetti-Tescani, ndscutdla 1878, fiica boierului Dimitrie
Rosetti qi a lui Alice Jora, nepoata lui Costache Negri. Inteligent[, cultd, cu o frumusefe qi un farmec personal care-i
confereau o distincJie qi o eleganf d aparte,Maria - cunoscutd indeosebi sub faimosul diminutiv Maruca - a fost unul
dintre personajele ,,en vogue" al vremii, devenind o apropiatd a Reginei Maria. Cdsdtoria cu Mihail G. Cantacuzino
a fost o una nereuqitd, dar i-a oferit Maruc5i qansa de a purta numele Cantacuzino, la care nu a mai renunlat p6nd la
moartea sa in 1969. Mama luiBdzu,personalitate a societdlii bucureqtene, s-a recdsdtorit in 1936 cu compozitorul
George Enescu.

Constantin ,,BdztJ" Cantacuzino s-a ndscut la Bucureqti, insd primele veri ale copilSriei Ei le-a petrecut la conacul familiei aflatin comuna Jilavele din judeful Ialomifa, unde tatdl sdu avea o moqie de circa 1100 hectare. Deseori
micul Cantacuzino eravdzutde sdtenii din vechea aqezare din mijlocul Bdrdganului pedalAnd nebuneqte pe bicicleta
sa prin cdmpurile galbene de rapigd, indreptAndu-se cdtre moard sau spre bdlJile din jurul comunei. La vdrsta de

12 ani a condus pentru prima datd un automobil qi tot atunci a fost ini{iat in vdndtoare de cdtre unchiul sdu, care i-a
ddruit o puqcd. Pe mdsurd ce a crescut, Constantin Cantacuzino a fost atras tot mai des de locurile de la Tescani-Bac[u, unde se afla conacul mamei sale. Acolo , aldfriri de sora lui, Alicer, qi de alli tineri apropiali familiei, qi-a petrecut
vacanfele, conacul familiei Rosetti fiind adeseavizitat de multe celebritdli din protipendada vremii.
Dupd ce qi-a fbcut studiile primare la Bucureqti,Bdzu Cantacuzino a plecat in Elvejia, unde a urmat liceul. in
anul 1923 qi-a luat bacalaureatul la liceul de stat din Geneva ,la ,,categoriareal". in acelaqi an a revenit in Rom6nia
pentru a-qi efectua stagiul militar. La 1 septembrie 1923 era soldat, iar la I iulie 1924 ajunsese sergent. Dupd terminarea stagiului militar a fost trimis la $coala Militari de Artilerie de la Timiq oara, pe care a absolvit-o cu gradul de
sublocotenent in rezewd. A plecat apoi in Franla, unde, intre 1924 qi 1927, a studiat mai ?ntdi comer,tul la Universitatea din Strasbourg, iar apoi dreptul la Paris. $i-a intrerupt ins6 studiile, revenind in [ard,, unde a rlmas pentru a
administra patrimoniul familiei dupd moartea tatdlui sdu.
in anul 1928 Constantin Cantacuzino s-a cdsdtorit cu nepoata ambasadorului Romdniei de la Paris, Georgeta
Ana Diamandi, care avea 24 ani. Cdsdtoria nu a fost vdzutd cu ochi buni de familia Cantacuzino, ?ntrucdt viitoarea
mireasd era divor,tatd de un deputat liberal foarte in vdrst6, pe nume Stoianovici. Cu toate acestea, Constantin Cantacuzino gi-a unit oficial destinul cu cel al Georgetei Ana Diamandi in luna decembrie a anului 1928, actul de clsdtorie
fiind ?nregistrat la Primdria Sectorului I din Capitald. Fericirea conjugald a fost insi de scurtd dtxat1,mariajul fiind
incheiat in anul urmdtor. Au urmat mai multe certuri gi impdc[ri, iar in mai 1933 cei doi au divorfat.
Anii tinerefii lui Constantin Cantacuzino au fost mar:ca[i de pasiunea sa pentru sport. Fiind dotat cu o constituJie
atleticd" deosebit de armonioasd qi cu o capacitate de efort dincolo de limite, s-a dovedit foarte talentatin mai multe
discipline, pe toate practicdndu-le cu deosebit succes. Astfel, incd din timpul liceului, tdnirul s-a indrdgostit de hocheiul pe ghea[d,, pe care a inceput sbJ practice din timpul qederii sale in Elvefia. $i-a inceput carierade hocheist in staliunea de iarni de la Gstaad, in anul 1922. Acolo a jucattimp de doi ani inainte de a se ?ntoarce in Romdnia, unde cu
' Alice M. Cantacuzino, nlscut[ pe 30 mai 1899. S-a css5torit in 1923 cu Mihail Sturza de care a divor{at ulterior, reclsdtorindu-se cu
ofiferul lon Lupoaie, cu care a fugit in Franla in anul 1947. Sora lui BAzu a triit 80 de ani, hecdnd in nefiin{tr la2l ianuarie 1979.
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echipele Tenis Club RomAn qi Bragadiru a c6qtigat campionate nafionale intre 1930 qi 1936. De notorietate a r6mas
particrparea lui 862 Carfiasnino cu echipa nalionald de hochei a Romdniei, al cdrei cdpitan era,la campionatele mondiale de laPraga (T933), Milano (1934) qi Davos (1935), cdndreprezentativa fdrii noastre a obfinut mai multe succese
notabile. in paralel apracticatgi tenisul de cAmp, devenind campion al Romdniei la acest sport in anul 1932. Pe l6ngd
sporturile atletice, a fost atras qi de cele mecanice, practicdnd cu aceeaqi pasiune motociclismul ;i automobilismul. A
participat mai mulli ani de-a rdndul la cursele de motocros, devenind idolul admirat qi aplaudat de numerosul public
amator de sporturi mecanice. Atras in aceeaEi mdsurd qi de automobilism, Constantin Cantacuzino a obfinut un succes
notabil in anul 1930, cdnd la raliul Paris - Bucureqti arealizatun record de distanld impreund cu dr. Dinopol, dupd ce a
parcurs 27501<rnin44 ore, cu un automobil Buick special pregdtit de inginerul Jean Calcianu.
in ciuda numeroaselor succese obfinute in sport, Bdzu-pseudonimul sub care a fost cunoscut in lumea sportului
qi mai tdrziu in cea a avialiei simlea cd poate sd fac[ mai mult. Astfel, incep6nd cu anul 1932, a inceput fie atras
iremediabil de lumea aviafiei, fascinant fiind de acrobafiile executate la mitingurile aeriene gi de incercirile aviato-
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rilor romdni de a depdqi recordurile de distanfd in marile raiduri. in vara anului l933,Bdzu s-a inscris la $coala de
Aviafie ,,Mircea Cantacuzino", care avea sediul pe aeroportul Bdneasa. Dovedind reale calitdli qi multd determinare,
a ob{inut brevetul de pilot de turism gradul Ipe 22 iulie 1933. in luna august a aceluiagi an, a oblinut qi gradul II la
brevetul de pilot de turism, dup6 ce a efectuat raidurile Bucureqti - Tecuci -Buzdu-Tescani - Bucureqti qi Bucuregti
- Floreqti qi retur. Cu ocazia acestor raiduri iqi vizitase rudele din partea mamei de la Tescani Ei moqia din partea
tatdlui de la Floregti.
in anul lg34,BdzuCantacuzino qi-a achizifionatpropriul avion - un Fleet F10 G2 cu motor ,,Kinner" in stea de
160 CP - cu ajutorul unei subvenfii venite de la statul romdn, care i-a acordat o primd de cumpbrare de 449 150 lei
din Fondul Nafional Aviatic.
Era un biplan de construc{ie mixtd cu fuzelaj compus din tuburi de ofel, aripi cu lonjeroane din lemn, nervwi din duraluminiu qi acoperit cu
pdnzd,produsdefirmelenord-americaneConsolidatedgiFleetAircraft.Yitezamaximderade l80km/hqiceaminimlde80km/h.Avionul,
care era foarte bun pentru zborurile de antrenament, a fost prezentat in penku prima datl in Romdnia in anul 193 l.
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in primdvara anului 1934,Bdzu Carfiacuzino s-a recdsdtorit cu Anca Diamand i, care era sora mai micd a primei
sofii. Pentu a-qi putea uni oficial destinele, cei doi au obfinut o dispensd regald,,intrucdt biserica ortodoxd se opunea
mariajului din cauza gradului de rudenie care exista intre miresele succesive. E}62 si-a a dus mireas a in zbor de la
Botoqani cu aparatul Fleet pe care abia il cumpdrase (inmatriculat YR-ABY), qi ca totul si fie atipic, a fost insofit
qi de alte avioane, ca intr-un adevdrat alai aerian. Luna de miere si-a petrecut-o tot in avion, zbwdnd, impreun[ cu

tdndraluisofieperutaBucuresti-Belgrad-VeneJia*Roma-Neapole-Nisa-Lyon-Paris.S-auintorsdupd
I0 zlle, trecdnd Alpii prin Italia qi Yugoslavia . Zborul de intoarcere a fost unul plin de peripefii: furtuna intdlnitd la
Porlile de Fier qi ploaia care i-a insolit aproape tot drumul parcurs in[ard, au impus ointdrziereneprevdzutd,.BA:zltL
a ajuns noaptea la Bdneasa, unde a aterizat pe intuneric, ddnd mari emofii responsabililor de la aeroport. Nu era o
intdmplare, pentru cd in acelaqi an avea si oblind brevetul de pilot de rdzboi qi pe cel de zbor frrd,vizlbllitate.
La sftrqitul lunii mai I934,Bdzu aparticipat la Cupa ,,Ionel Ghica", un circuit aerian de vitezd qi regularitate
depeste 1500 km, ce unea oraqele Bucureqti-Constanf a-Gala[i-Iagi- Cernduli-Cluj
-Arad-Turnu Severin
Concurdnd
cu
alte
14
echipaje
selecfionate
din aviafiamilitard,Bdzuacdqtigat cupa oferitd de familia
-Bucureqti.
Ghica, insoiitd de un premiu substanfial. Timpul obfinut de el a fost cel mai bun, invingdnd dupd cum avea s[ scrie
in ,,Gazeta sporturilor" din 2 iunie 1934 - pe cei mai consacrafi aqi ai avia[iei militare rom6ne.
Succesul obfinut in Cupa ,,Ionel Ghica" nu avea sd rdmdnd neremarcat,iar pe 7 iunie 1934, Constantin Cantacuzino a fost decorat de regele Carol al Il-lea cu Crucea de Aur a Ordinului VirtuteaAeronautics. La sffirqitul aceluiasi
an a primit, aliltvri de alli sportivi din\aranoastrS, ;i medalia de onoare a Uniunii Federafiilor Sportive din Romdnia,
intruc6t era cdpitan al echipei nalionale de hochei pe gheald, campion al Balcaniadei de motociclism, fost campion
de tenis ;i recent cdqtigdtor al raidului aviatic imprejurul Romdniei.
Cdqtigarea Cupei ,,Ionel Ghica" i-a adus lui 862 qi o colaborare cu firma Fleet Aircraft, care i-a propus s[
ptezinte avionul produs de ea la Varqovia, in vederea achizi[iondrii acestuia de cdtre aeronautica polonezd. Yizitain
Polonia s-a soldat insd cu un eveniment nefericit. Pe 15 iunie 1934, in timp ce efectua un zbor demonstrativ, avdnd
la bord o pasageri polonezL, Fleet-ul pilotat deBdzua suferit o pand la motor, aterizdndfortat pe o insul[ de pe rdul
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Vistula. Din cauza nisipului, avionul a capotat, accidentdnd mortal pasagera. Ca prin minune, Bdzu a scdpat numai
cu cdteva rdni uqoare, fiind externat din spital dupi patru zile.
Accidentul din Polonia l-a marcat, dar nu l-a descuraj at. Revenit in lard, Bdzu a inceput antrenamentele pentru
zborul acrobatic,incurajat fiind de reputafii pilofi ConstantinAbeles qi Max Manolescu. in primdvara anului 1935, a
acceptat propunerea firmei nord-americane de aprezenta avionul Fleet in Turcia, la Eskiqehir. De aceastd datd programul a fost un succes, evoluliile sale aeriene fiind foarte apreciate de c6tre oficialitSlile turce.
in iunie 1935,Bdzu Carfiacuzino l-a insofit pe George Valentin Bibescu, care era preqedintele Federafiei Aeronautice Internafionale (FAI)3, in vizita pe care acesta a intreprins-o in premierd in Uniunea Sovietic[. Bdzu a fost
cel care a pilotat avionul Potez 56 care a dus delega[iaromdndmaiintdilaKiev gi apoi la Moscova. Yizita a fost un
succes, iar peste numai cdteva zile URSS a fost primitd in FAI.
Tot in acelagi an,Bdzu s-a inscris la concursul Cupa ,,Bibescu" pentru a dobori recordul de vitezd pe distanfa
Bucureqti-Paris. Dupd doud incercdri a stabilit un nou record, unind cele doud capitale in 6 ore qi24 de minute cu
un avion tip Caudron C.430 ,,Rafale" pus la dispozifia de firma francezd, pe l6ngd care intervenise chiar Valentin
Bibescu.
Consecvent, Constantin Cantacuzino a participat ;i la a doua edigie a Cupei ,,Ionel Ghica" cu avionul Caudron
,,Rafale", dar termind pe locul al doilea, fiind devansat de celebrul aviatorAlex Papan6, care a zburat pe un prototip
construit lauzinele IAR Braqov.
La sfdrqitul lunii iunie 1935, Bdzu Cantacuzino urmeazd, cursurile $colii de perfecfionare pentru piloli de rdzboi
delaBuzdu. Calitdfile sale extraordinare sunt repede remarcate de aviatorii militari, fiind caracterizat de instructorii
qcolii ca foarte fin qi precis la manevrele fdcute in aer qila aterizare, folosind mi;ciri corecte qi gAndite, iar acrobalia
o executa bine qi cu mult calm. Pe 24 iulie 1935 trece examenul de brevet, iar in certificatul de aptitudini sunt inscrise
urmdtoarele menfiuni Pilot cu frumoase calitdli, bine antrenat tn zborul acrobatic, dacd i se va menline antrenomentul pe avioanele din dotarea avialiei militare, pilotul va dovedi o mare capacitate de luptd.
3

A fost preEedinte al FederaJiei Aeronautice InternaJionale din 1930 pdnd la moartea sa, survenitd la 2 iulie
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Dupd ce a fost brevetat ca pilot de vdndtoare,Bdzu Cantacuzino a fost trecut dinrezerva artileriei in cea a avialiei,la Flotila de Luptd qi apoi in Flotila 1 Vdndtoare. Tot in aceea;i lund a obtinut qi brevetul de pilot pentru avioanele de transport public, cu nr. 9l3l iulie 1935.
Conqtient de calitdlile sale qi incurajat de prieteni , Bdzu incepe pregdtirea ?n vederea participdrii la reprezentajiile aeriene, care erau foafte populare la aceea vreme. Astfel, pe 29 septembrie 1935 pafiicipdla mitingul organizat
de ARPAa la Craiova, unde au mai evoluat Miqu Pantazi, Nicolae Gherasim qi Max Manolescu, care alcdfriiau celebra formalie acrobaticd ,,DracliRo;ii", dar;i alfi aviatoi militari ;i civili. Cu avionul Fleet, el a executat un program
cu elemente de inaltd acrobafie aeriand, cu care a avut mare succes la public. Din cotidianul ,,Universul" apdrut pe

octombrie lg35,afldmcdlupinguriles inversate, tonourile6lente;ivriileT pe spate executate cu o deosebitd dexteritate au entuziasmat pe spectatori.
Pe 27 octombrie 1935 pafticipdla mitingul aviatic internafional organizat la Bineasa, unde au evoluat aviatori
militari qi civili din Romdnia, Uniunea Sovieticd gi Cehoslovacia, precum qi celebrii deja ,,Draci Roqii". Surpriza
zllei a fost insd Bdzu Carfiacuzino, care, zburdnd cu un avion ICAR ,,Acrobatic"8, a produs momente de profundd
emolie, dupd cum avea sd scrie in cotidianul ,,Jurnalul Nafional" din 30 octombrie 1935. De notorietate a rdmas ins[
1

Asocia{ia Romdnd penku PropagandaAvialiei, infiin}atb in anul 1926la inifiativa unui comitet in frunte cu colonelul Gheorghe Rujinschi.
Looping - evolufie acrobaticd prin care avionul executi o buc15 in plan vertical.
6 Tonou
- rotalie comandatd a avionului in jurul axei longitudinale, in general ftrd schimbarea direclei de zbor. Tonoul poate fi lent sau
rapid, executatla orizontalS sau in urcare, cu schimbarea comandatd a direclei de zbor.
7
Vrie - cobor6rea avionului in pierdere de vilezd pe o traictorie verticald, in rdsucire foarte strdnsd in jurul axei longitudinale a aparatului.
s Acesta a devenit cel de-al doilea avion personal al lui 86zu, fiind inmatriculat cu inilialele YR-ADN, iar din anul 1940 cu YR-BIZ.
Construit sub licenfd la intreprinderea pentru Construcf;iAeronautice Romdne dup[ cunoscutul avion german de acrobalie Raab-Katzenstein
RK-26 Tigerschwalbe, ICAR ,,Acrobatic" era un biplan capabil sd execute orice fel de evolulie in zbor normal qi pe spate. Era echipat cu un
motor de 225 CP;i putea atinge o vitezd maximd de 225 kmlor6, ajungdnd la 1000 metri in doui minute, Constantin ,,BAzu" Cantacuzino
participase la construc{ia acestui avion, urmirind fazele principale qi solicitdnd uzinelor IAR-Braqov un motor ,,IAR-7K" pentru a putea sd
i se construiascd batiu;i si centreze avionul.
a
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zileinainte de miting. Principele Nicolae, aflAndu-se pe Bdneasa,l-avdzutpe BAzu
in zbot pe spate, cu avionul sdu la cil[ivametri de pdmdnt. ingrozit, fratele regelui Carol al Il-lea, care nu era strdin
de aviafie, a cerut celor de la Subsecretariattrlde Stat alAerului sd aplice imediat o pedeopsd exemplard acelui pilot.
intruc6t nu existau pedepse majore pentru asemenea situafii, lui Bdzu i s-a interzis accesul pe aeroport timp de 15
zile, incepdnd din27 octombrie 1935 ora 13, adicd fix dupd ae avea sd se termine mitingul aviatic de la Bdneasa.
Tot din anul I93 5 , sub auspiciile Aeroclubului Regal Romdn, Bdzu Cantacuzino s-a angaj at in realizarea marelui
proiect:
sdu
un raid aerian in jurul lumii. Astfel, demonstrafiile aeriene la care aparticipat pdnd in vara anului 1936
au avut drept scop strdngerea de fonduri pentru a-qi cumpdra un avion performant cu care sd batd recordul definut
de americanul Wiley Post, care in anul 1933 inconjurase pdmdntul, intr-un zbor solo pe durata a7 zlle,18 ore qi 49
o intAmplare petrecutd cu cdteva

de minute.

Proiectul lui B6zu a fost sprijinit de viitorul ministru al Aerului ;i Marinei, Radu lrimescu, pe atunci director la
societatea ,,Reqi1a", care, impreund cu Grigore Gafencu qi George Cretzianu, director la,,Banca Romdneascl", av
constituit in primdvara anului 1936 un comitet pentru strdngerea unui fond de 3 500 000 lei in vederea acoperirii
pa{iale a sumei necesare pentru construcfia avionului. Acestui comitet li s-a aldturat regele Carol al Il-lea, care a
acordat proiectului inaltul sdu patronaj . in iunie I 93 6, s-a format un al doilea comitet in vederea strdngerii restului de
fonduri, al c5rui buget a fost evaluat la circa 12 000 000 lei, qi din care fbceau parle: Victor Antonescu, G.V. Bibescu,
George Cretzianu, Alexandru Donescu, Grigore Gafencu, I.P. Gigurtu, Ion InculeJ, Marcel Manolovici, Gabriel
Marinescu, G.G. Mironescu qi Nicolae Titulescu.
La 3I martie I936,Bizu Cantacuzino s-a infeles cu Uzinele Renault pentru achizilionarea unui avion Caudron
C.640,,Typhon"e, care era echipat cu doud motoare de 220 CP. Conform contractului, avionul trebuia sd fie livrat la
1 iulie 1936. Raidul a fost anunfat cu tot fastul pentru luna august a aceluia;i an.
Fiind conceput ca un avion de legiturd poqtalS intre Europa gi America de Nord, acesta era un monoplan cu aripd joasd, ce poseda voleli
la inhados gi tren de aterizare escamotabil. Avionul putea incdrca 1220 litri de combustibil, avdnd o autonomie de zbot de 5100 km (circa

e

16 ore de

zbor) la o vitezd de 320 km/ord.
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jurul lumii , Bdzu a intreprins mai multe zboruri in interesul Federaliei Aeronautice
IntemaJionale. in martie 1936, in calitate de pilot personal al lui George Valentin Bibescu, preqedintele FAI, l-a
PAnd la anunfatul raid in

transportat pe acesta cu un avion Potez-5610 de la Bucureqti la Paris, iar de acolo la Marsilia, Tunis qi Tripoli, unde
s-a intdlnit cu Italo Balbo, ministrul Aeronauticii italiene. A doua zi delega\ia romdneascd a ajuns la Cairo, unde a
rdmas numai Bibescu. Bdzu s-a intors inlard cu telegrafistul de bord, parcurg6nd itinerarul Cairo -Atena - BucureEti
intr-o singurd zi.Pe 2I mai, o are pasagerd pe Martha Bibescu, pe care o preia de la Istanbul, aceasta venind de la
Roma, unde se int6lnise cu Mussolini.
Pe 31 mai, Bdzu Cantacuzino a incdntat publicul cu o altd demonstrafie aeriand organizatd pe aerodromul
Bdneasa, unde a avut loc un miting aerian cu participare interna[ionald, alituri de el evoludnd pilofi acrobafi vestifi
ca gennanul Willi St<ir, cehoslovacul Franti5ek Nov6k, francezul Michel D6troyat gi romdnii Alex Papani, Nicolae
Gherasim qi Max Manolescu.
Drept recuno;tinfd pentru tot ce realizase pdnd atunci,la 6 iunie 1936, regele Carol al Il-lea i-a conferit prima

bareti la Crucea de Aur a Ordinului Virtutea Aeronauticd.
in vara anului 1936, cu ocaziaraliului organizat de ziarul,,Tempo", primul de acest fel care avea loc in[arc
noastr6, Bdzu Cantacuzino, impreund cu George Valentin Bibescu qi Vasile Canarache, directorul cotidianului, i-a
insofit pe concurenli cu un avion Caudron,,Simoun" pe toate aerodromurile unde a avut loc primirea concurenfilor.
Competifia a fost cdqtigatd in cele din urmd de aviatoarea Marina $tirbei, iarBdzu l-a felicitat in presd pe organizator
pentru succesul oblinut qi pentru marea propagandd pe care o fdcea avialiei.
r0

Aflat in serviciu pe liniile companiei aeriene SARIA (Societatea Anonimi Romdn5 de Transporturi Aeriene), avionul era folosit de
George Valentin Bibescu, in conformitate cu uzanfele din perioada interbelicd, cilnd[ara din care provenea pregedintele FAI avea obligalia
s[-i procure acestuia un avion multiloc pentru a-qi exercita funclia. Aparatul Potez 56 era un bimotor de construcfie lemnoasb cu tren de
aterizare escamotabil. in partea din faJi a fuzelajului avea un compartiment destinat pogtei, dupd care urma cabina pilotului cu un singur
post de pilotaj, qase locuri pentru pasageri qi un spaliu pentru depozitareabagajelor. Avionul avea dou6 motoare care dezvoltau o putere de
aproape 400 CR put6nd atinge o vitezdmaximd de 270 km/ori.
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