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L'empresa Hughes construeix avions
ihelicópters des de fa mésde 60 anys
La multinacional va cornencar a construir satel.lits als anys 50

MANUELPONS

Des de fa quinze dies
I'empresa Húghes Training In-
corporated ha obert un centre
de formació per a alts execu-
tius a ·Ia masia La Serra deRe a la falda de la monta-
nya el Montqros. Aquesta em-
presa multinacional pertany al
holding Hughes Aircraft Com-
pany, que té més de 60anys
.d'história. L'empresari Howard
Hughes funoaaquestérnulti-

nacional al Culver City de Ca-
lifornia el 1936 i des de lIavors
s'ha centrat en el desenvolu-

, pament de l'aeronáutica.
L'ernpresa Hughes Aircraft

, va néixer amb la finalitat de
millorar un avió que havia cons-
trurt i amb el qual va establir un
record de velocitat de més de
563 KM/h. Durant éls primers
anys de funcionament,
I'empresa es va dedicar a la
investigació i desenvolupa-
meoj.pe prototips i a I'aplicació
d(~astics en la construcció L'helicópter Hughes model 500. Un deis darrers models en versió comercial

Hughes va ser
la 'pionera de
I'aplicació de

plástics en avions

d'aeronaus. L'any 1942es crear
la Kaiser-Huqhes lnc. amb el
propósitde construir un hidroa-
vió gegantí de transport per a
les tropes deis Estats Uni1s a
zones en conflicte durant la
segona guerra mundial. Des-
prés de cinc anys de treball,
Howard Hughes va realifzar
I'únic vol que es va poder fer
amb I'hidroavió, 1'1 eje novem-
bre de 1947,L'aparell, de 200
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tones de pes i constrult en
fusta, tenia la capacitatde
transportar en teoria més de
700 persones. Tot i que estava
propulsat per vuit motors Prat
& Whitney de 28 cilindres no-
més va poder elevar~se a 25
metres sobre I'aigua i recorrer
una milla.

Durant la Segona Guerra
Mundial, I'empresa Hughes
Aircraft Company va construir
un avió de reconeixement fo-
toqrafic a lIarga distancia, que
l'exercit americá va designar
com a ))F-11. Després de la
Guerra, els interessos de
I'empresa es van centrar en la
investigació i eJ desenvolupa-
ment, orientaf éspecialment a
l'electróriica i als míssils diri-
gits.-La fabrica, establerta a
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nics. El 1956, l'helicópter lIeu-
ger 269" (YHO-2H9) entrava
en funcionament en versió mi~
litar i civil i, més tard, l'ernpresa
posava en funcionament el
model OH-6, al 1963. A partir
deis 1965, Hughes posava en
circulació els models 385 i T-
55 i més endavant el Hughes
300 i 500 en diverses concep-
cions. Actualment la construc-
ció deis models 520, 600 i Ex-
plorer es desenvolupen dins
del consorci Mc Donell Douglas
Helicopter System (MD. Heli-
copter), .

Avui dia I'empresa Hughs
Aircraft Company treballa prin-
cipalment en rntssils'i projec-
tes espaials. Entre la seva pro-
ducció figuren els míssils aire-
aire Falcon i Super-Falcon, el

Howard Hughes
va construir un

hidroavió de 200
tones de pes

Tucson (Arizona) va ser
I'encarregada de fabricar el
míssil aire-aire Falcón. A I'any'
1957 Huqhes ja tenia dues or-
ganitzacions treballant única-
ment en aeronaus: la Hughes
T011Company-Aircraft Division,
que es dedicava a la construc-
ció d'helicópters, i la Hughes
Aircraft Company que'íruciava
els projectes de la cursa espa-
cial.rníssils i projectes electro-


