FACTSHEET

TECNAM P2006T PH-TWN

Uurprijs
- Landing week EHLE
- Landing weekend EHLE

Uurprijs lid

De Tecnam P2006T is een ultramodern, licht tweemotorig vliegtuig,
voorzien van twee zuinige Rotax 912S3 motoren. Met een dubbele

-

€ 395,€ 15,€ 22,50

€ 360,-

Maandbedrag
50% korting instructie
25% korting profchecks
Nog meer voordelen

Garmin G950 IFDS (=G1000), een S-TEC 55 X Autopilot, een Avidyne

€ 75,-

Alle bedragen inclusief BTW
Landingen lokaal tarief

TAS 600 Traffic Alerting System en inclusief alle beschikbare opties,
weet u zeker dat u een van de modernste toestellen in deze klasse

THE FACTS:

vliegt.
De Italiaanse fabrikant heeft ervoor gekozen een hoogdekker te bouwen, wat geresulteerd heeft in een stabiel en gemakkelijk handelbaar
toestel. De ruime romp van het vliegtuig biedt tevens royale ruimte
voor bagage en/of passagiers.
Met een verbruik van 36 liter per uur is de Tecnam een zeer zuinig
vliegtuig. 200 liter Euro 95 of Avgas 100LL, verdeeld over twee vleugeltanks geven daarmee een maximum vliegtijd van ruim 4,5 uur.
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Klasse: MEP
IFR uitgerust
Garmin 950 IFDS
S-TEC Autopilot
4 persoons toestel
Complex aircraft
120-135 kts in cruise
MTOW 1230 kg
8.33 kHz VHF radio
Bouwjaar 2016

De voordelen van het Huurlidmaatschap:
Het huurlidmaatschap biedt meer dan alleen fikse kortingen op het huren en vliegen met instructeur. Je profiteert
tevens van de volgende voordelen:
- Gratis deelname aan de Safety Resfreshers van Zelf Vliegen
- Vlieg mee met diverse clubvluchten en fly-ins
- Toegang tot de online agenda om beschikbaarheid van vliegtuigen te bekijken
- Eén keer per jaar een toestel 24 uur tot je beschikking, zónder minimaal aantal af te nemen uren
- Maandelijks opzegbaar, na een minimumperiode van 12 maanden
www.zelfvliegen.nl/lidmaatschap
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