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BLACKSHAPE PH-4N4 
 

 

 

 

De Blackshape prime BS100 excelleert in alles. Met een maximaal 

startgewicht van 472.5 KG en een ROTAX 912 ULS3 motor met 100 

pk heeft het toestel een maximum kruissnelheid van 140 kts (260 

km/h). De economische kruissnelheid van ons toestel is 125 knots 

(230 km/h). Daarbij worden ook nog eens unusual attitude moge-

lijkheden geboden van max. +6 tot -4 G. 

 

De slanke Italiaanse tandem-tweezitter is volledig gebouwd van 

koolstofvezel (carbon). De innovatieve cockpit heeft geïntegreerde 

(PFD, MFD, NAV) avionics als onderdeel van een full glass cockpit. 

Het toestel heeft een intrekbaar landingsgestel, een variable 

speed propeller en is standaard van een reddingparachute voorzien 

 

 

 

 

 

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

- Voorrang bij huren an vliegtuigen voor 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 zijn inclusief BTW 
Landingen lokaal tarief 

 
 

Uurprijs € 215,-  
 

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

- Overland landing week € 17,50 

- Overland landing weekend €27,50 

 

        THE FACTS: 
 Klasse: MLA 
 VFR gecertificeerd 
 2 persoons vliegtuig 
 Verstelbare propeller 
 140 kts in cruise 
 MTOW 472,5 kg 
 8.33 kHz VHF radio 
 Bouwjaar 2016 

Uurprijs lid  € 180,- 
 

- Maandbedrag    € 75,- 
- 50% korting instructie 

- 25% korting profchecks 

- Nog meer voordelen 

-  
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