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SITUERING
De CALYPSO ultralichte vliegtuigen werden begin jaren negentig ontworpen met als belangrijkste doel
voor ogen:

Het vliegtuig moet de eigenaar toelaten er voor langere tijd op uit te
trekken waarbij hij zo onafhankelijk mogelijk is van wie of wat dan
ook, en dat alles tegen een bescheiden kostprijs.
In de loop der tijd werden de toestellen wel aangepast aan de stand van de technologie (motoren,
instrumenten,materialen) maar de basisgedachte bleef geldig.
Het ULM-vliegen biedt in principe het geschikte kader om bovenstaande gedachte te kunnen
realiseren:
- De reglementering laat in principe een ruime graad van vrijheid toe:
- De intelectuele en medische eisen die gesteld worden liggen lager dan die
voor de algemene luchtvaart.
- ULM's zijn niet gecertifieerd en mogen dus volledig zelf gemonteerd en/of
onderhouden worden.
- Overal in Europa zijn er voldoende ULM-velden ter beschikking en in bijna alle
landen kunnen ook de bestaande sportvliegvelden worden gebruikt.
- De toestellen werden ontworpen om snel te kunnen worden opgeplooid voor
transport. Hangarplaatsen zijn schaars en duur en een opplooibaar toestel levert ook
onderweg voordelen op; bij slecht weer is een opplooibaar toestel meestel nog in een
hangaar bij te schuiven en in geval van panne kun je het toestel eenvoudig zelf terug
thuis brengen.
Voor de meeste eigenaars vervangt de eenvoudige maar gesloten aanhangwagen
gewoon de hangaarplaats.
- Afhankelijk van de gekozen motor en tankinhoud kan men 3 tot 6 uur vliegen met
een kruissnelheid van 100 - 150 km/.
- Er is voldoende bagageruimte (minimum 2 x 100 l) voor campinguitrusting etc. en
de cockpit biedt een 360° rondom zicht.
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Prijzen Calypso 2a , 2b en 1b

Kit nr 0 :

15 250 EUR incl BTW

(12 340 EUR incl BTW voor 1b)

Bevat alle onderdelen om het toestel vliegklaar te kunnen bouwen, behalve de motor, de
instrumenten, de propeller en de lak.
De eigen inbreng van werk is hier het grootst (700 - 1000 h) en er moet enkele dagen in de
werkplaats komen worden gewerkt.
Een "gemiddelde" technische kennis van de bouwer is voldoende om het project te kunnen
afwerken.
De onderdelen van de kit worden betaald naargelang ze worden geleverd volgens
onderstaande tabel:
Vleugel
2 keer 2460
betaling bij ontvangst vd
(1b 2060)
goederen
Stabilo
770
betaling bij ontvangst vd
goederen
Roeren
1145
betaling bij ontvangst vd
goederen
Basisstructuur
en metaalonderdelen romp
4385
2500 voorschot,
(1b 3740)
rest bij ontvangst van de
gelaste romp en onderdelen
Alle materialen nodig voor de
afwerking van de romp.

Kit nr 1 (standaard kit) :

4040
(1b 2565)

16 885 EUR incl BTW

betaling bij ontvangst vd
goederen

(13975 EUR incl. BTW voor 1b)

Idem als "kit nr 0" maar de stalen romp is volledig klaar en gelakt, de meeste kleine ALU en
stalen onderdelen zijn klaargemaakt of verregaand geprepareerd. Er moet niet in de
werkplaats komen worden gewerkt en er is een besparing van +/- 200 uur werk.
Betaling gebeurt analoog aan die van "kir nr 0".
Kit nr 2 :

22 397 EUR incl BTW (snelbouwkit)

De romp, vleugels, stabilo, roeren, besturing etc. zijn allemaal afgewerkt en gelakt in één
kleur.
Rest nog het afbouwen van de cockpit (beglazing, etc.), de eindmontage van het toestel,
inbouw van motor en instrumenten.
Kit nr3 :

26 516 EUR incl BTW (klaar om te vliegen (zonder motor))

Toestel is volledig klaar.
Rest nog het inbouwen van de motor, de motorinstrumenten en de propeller.
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EUR BTW incl.

O1

Bouwen van het toestel in de werkplaats onder toezicht
(spuiten van het toestel inbegren, zonder lak (+/- 250 EUR))

1320

O2

Montage van de motor en electrische circuits

afhankelijk
vd motor

O3

Eerste vlucht en afstellen van het toestel en systemen is in principe gratis.

O4

2-bladige propeller aangepast aan motor en toestel

550

O5

3-bladige propeller aangepast aan motor en toestel

705

O6

spinner

115

O7

stroomlijnen voor de struts

225
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Calypso 2a & 2b

TECHNICAL DETAILS:

Seats
:
Cabin Width :
Cabin Height :
Cabin Lenght :
Lenght
:
Wingspan
:
Wing area
:
Empty Weight:
Max Take Off :
Limit G
:
Ultimate G
:
Wing Loading :

2
0,6 m
0,99 m
1,95 m
6,3 m
9.05 m or 8,05 m
15 m² or 13,5 m²
220-265 Kg
450 Kg
+4,-2
+6,-3
30 or 34 Kg/m²

Engine
:
Fuel Capacity :
Take-Off
:
Landing Roll :
Stall Speed :
Cruise
:
Rate of Climb :
Glide Ratio
:

50 - 80 HP
40 - 65 L
75 m
70 m
55 km/h
100 - 150 km/h
2 - 6 m/s
1/11
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Opmerkingen
Mensen met technische "drempelvrees" kunnen in de werkplaats eerst enkele dagen komen
"werken" om te zien of het zelf bouwen iets voor hun is.

Motoren:
De meeste commercieel verkrijgbare motoren kunnen geïnstalleerd worden.
Tweedehands en/of gereviseerde motoren zijn zeker voor privaateigenaars een valabel en
goedkoper alternatief.

Drie types zijn tot nog toe toegelaten in België:
Calypso 15/582

(vleugel 15 m², Motor Rotax 582, 65 pk)

Calypso 13/Jabiru 2200

(vleugel 13,4 m², Motor Jabiru 2200, ~70 pk)

Calypso 13 en 15/ BMW

(vleugel 13,4 of 15 m², Motor BMW 1100, 65 - 80 pk)

Eén toestel werd uitgerust met een Rotax 912 80 pk maar dit toestel is bedoeld voor een
inschrijving in Frankrijk.

Voor specifieke vragen 011/43 66 78 of ereynders@telenet.be

