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AERO AT-3  PH-GED 
   

 
 

De Aero AT-3 is een volledig gecertificeerde lichtgewicht laagdekker 

van Poolse makelij. De aluminium tweezitter draait op een Rotax 912  

100hp motor. Het toestel kenmerkt zich door zijn wendbaarheid, het 

lage verbruik en een geweldig zicht naar buiten door de grote canopy. 

 

De AT-3 heeft een korte Take-off en Landing Distance, waardoor hij 

zeer geschikt is voor korte (gras)baantjes. Een volle tank Euro 95 of 

Avgas 100LL geeft ruim 3,5 uur vliegtijd voordat het Low Fuel lampje 

gaat branden. 

 

De AT-3’s van Zelf Vliegen zijn allen voorzien van GPS units en mo-

derne 8.33 kHz radio’s. De Mode-S Transponder en mobiele ELT ma-

ken de avionics set compleet, waardoor het toestel is toegestaan te 

vliegen in alle Europese luchtruimen geschikt voor VFR. 

 

 

 

 

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 € 140,-  
 

- Landing week EHLE    € 10,- 
- Landing weekend EHLE € 17,50 

 

        THE FACTS: 
✓ Klasse: SEP 
✓ VFR Day & Night 
✓ 2 persoons toestel 
✓ 85-90 kts in cruise 
✓ MTOW 582kg 
✓ 8.33 kHz VHF radio 
✓ Bouwjaar 2008 

Uurprijs lid  € 105,- 
 

- Maandbedrag    € 75,- 
- 50% korting instructie 

- 25% korting profchecks 

- Nog meer voordelen 

-  
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