FACTSHEET

DE FUJI FA-200 AERO SUBARU D-ELHS

Uurprijs
- Landing week EHLE
- Landing weekend EHLE
- Toeslag bij Aerobatics

Uurprijs lid

De Fuji FA-200 Aero Subaru is gebouwd in Japan en wordt bij Zelf
Vliegen vooral gebruikt voor Aerobatics (kunstvliegen) en voor Upset
Prevention and Recovery Training; een trainingsonderdeel waarbij aan
piloten wordt geleerd met bijzonder of onverwacht gedrag van het vliegtuig om te gaan. De Fuji Aero Subaru biedt plaats aan vier personen
en heeft een niet-intrekbaar landingsgestel.
De Aero Subaru is geheel van metaal en is voorzien van een 180 pk
Lycoming IO-360B1B-motor.
De eerste Aero Subaru van de Japanse fabrikant Fuji Heavy Industries
vloog in 1966 met een 160 pk Lycoming IO-320-motor. In 1968
volgde een zwaardere versie met een 180 pk Lycoming IO-360. Alle
Aero Subaru´s voor de Europese markt werden na de bouw naar Nederland verscheept en op Teuge bij de (niet meer bestaande) ´Gelderse Luchtvaartmaatschappij´ geassembleerd. De D-ELHS van Zelf
Vliegen werd gebouwd in 1970. In totaal zijn er 299 Fuji FA-200 Aero
Subaru´s gebouwd.

-

€ 195,€ 15,€ 22,50
€ 40,-

€ 160,-

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

€ 75,-

Alle bedragen inclusief BTW
Landingen lokaal tarief

THE FACTS:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aerobatic
Max: +6 G / -3 G
4 persoons toestel
120-135 kts in cruise
Leeggew. 650 kg
MTOW 1150 kg
180 pk Lycoming IO-360B1B

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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