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CESSNA 172R  PH-STW 
   

 
 

De Cessna 172 is hét gezicht van de kleine luchtvaart. Het succesvolle 

Amerikaanse ontwerp wordt al sinds de jaren ’50 geproduceerd en er 

zijn inmiddels meer dan 43.000 stuks afgeleverd. De Cessna 172 

Skyhawk R-series heeft beschikking over een Lycoming O-360 injec-

tiemotor, die het toestel met 160 pk voortstuwt. Het toestel kenmerkt 

zich door zijn comfortabele zit en gemakkelijke besturing.  

 

De twee brandstoftanks in de vleugels zijn goed voor een maximum 

vliegtijd van bijna 6 uur. Door het mengsel te leanen kan dit nog 

worden opgeschroefd naar ruim 8 uur. De Cessna vliegt op Avgas 

100LL en UL 91. 

 

De Cessna’s van Zelf Vliegen zijn voorzien van moderne 8.33 kHz 

radio’s. De Mode-S Transponder en ELT maken de avionics set com-

pleet, waardoor het toestel is toegestaan te vliegen in alle Europese 

luchtruimen. 

 

 

 

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

Alle bedragen inclusief BTW 
Landingen lokaal tarief 

 
 

Uurprijs € 175,-  
 

- Landing week EHLE    € 15,- 
- Landing weekend EHLE € 22,50 

 

        THE FACTS: 
✓ Klasse: SEP 
✓ IFR uitgerust 
✓ 4 persoons toestel 
✓ Fixed Pitch propellor 
✓ 100-110 kts in cruise 
✓ MTOW 2450 lbs 
✓ 8.33 kHz VHF radio 
✓ Bouwjaar 1997 

Uurprijs lid  € 140,- 
 

- Maandbedrag    € 75,- 
- 50% korting instructie 

- 25% korting profchecks 

- Nog meer voordelen 

-  
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