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  TECNAM P92-2000 RG ECHO 

 
 

De Tecnam P92-2000RG is een moderne MLA (Microlight Aircraft) 

met een intrekbaar landingsgestel. Het eenmotorige vliegtuig is voor-

zien van een zuinige 100 pk Rotax 912 ULS2 motor. Dankzij het in-

trekbaar landingsgestel is de Tecnam P92-2000RG snel genoeg op 

Lelystad Airport te mogen landen.. 

 

De Italiaanse fabrikant heeft op basis van de Tecnam P92 Echo Classic 

een snelle hoogdekker met een intrekbaar landingsgestel ontworpen, 

resulteerde in een stabiel en gemakkelijk handelbaar toestel: de P92-

2000RG. Om ruimte te bieden aan de ingetrokken wielen, moest de 

cabine opnieuw worden ontworpen, hetgeen resulteerde in een 

nieuwe ruime interieurinrichting. 

 

Met een brandstofverbruik van 17 liter per uur is de Tecnam P92-

2000RG een zeer zuinig vliegtuig.  

 

 

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

        THE FACTS: 
✓ Klasse: MLA 
✓ Intrekbaar landingsgestel 
✓ Becker/King GPS 
✓ 2 persoons toestel 
✓ Zeer voordelig 
✓ Kruissnelh. 124 kts/230 km/u 
✓ Hoog comfortniveau 
✓ Bouwjaar 2002. 
✓ Een van de voordeligste RPL-

MLA opleidingen in Ned.: vanaf  
€ 165,- p/u. 

Huurprijs per uur: 
Voor leden * €    80,- 
Voor niet-leden * €  115,-     
( *Informeer naar de voorwaarden). 

*Lidmaatschap: 
- Maandbedrag    € 75,- 
- 50% korting op instructie 

- 25% korting op profchecks 

- Nog meer voordelen 

- Lestarief: vanaf  € 165,- 
 

Alle bedragen inclusief BTW 
Landingen lokaal tarief 
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