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 PH-BEA 

SOCATA TB-9 TAMPICO

 
 

De TB-9 is een vliegtuigtype uit van de Socata TB-serie, die bestaat 

uit een familie toer- en lesvliegtuigen. De serie werd gebouwd van 

1979 tot 2012. Alle TB-typen, waarvan sommige met andere motoren 

of met een intrekbaar landingsgestel, werden gebouwd op dezelfde 

productielijn in de Franse SOCATA-fabriek in Tarbes (vandaar: ´TB´). 

 

De Socata TB-9 biedt in vergelijking met Amerikaanse vierpersoons 

tijdgenoten opvallen veel ruimte en luxe, met een binnenruimte van 

124 cm breedte op schouderhoogte. Ook het uitzicht, met ruiten tot 

in het dak, dragen bij aan het uitzicht en het ruimtelijke gevoel in 

het toestel.  

 

     

          

  

 

 

 

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

Uurprijs € 170,-  
 

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

 

        THE FACTS: 
✓  
✓     
✓    
✓   
✓   
✓  
✓   
✓ Nieuwe 8.33 kHz VHF radio 
✓ Bouwjaar 1991. 

Uurprijs leden € 135,- 
 

- Maandbedrag    € 75,- 
- 50% korting instructie 

- 25% korting profchecks 

- Nog meer voordelen 

-  

         
             
  

De SOCATA TB-9 TAMPICO heeft een viercilinder Lycoming O-320- 
D2A  motor  met  een  vermogen  van  120  kW  (160  hp)  en  een 
Sensenich fixed pitch propeller.

Klasse: SEP
Econ.cruise: 174 km/h-109 mph 
Max.cruise: 203 km/h-126 mph 
4-Persoons toestel
Fixed Pitch propeller
Range: 1,210 km
MTOW 1150 kg.
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