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ONTWIKKELINGEN EMISSIELOOS VLIEGEN
IN 2024 OP WATERSTOF VAN ROTTERDAM NAAR LONDEN?

DE AUSTER VAN AMELAND
HOE EEN VLIEGENDE VETERAAN EEN WADDENAMBULANCE WERD

SLING HIGH WING
HIGH END BOUWPAKKET
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In the PIcture  door: ruud Vos - Foto’s: Sling Aircraft

De nieuwe bij Sling Aircraft ontwikkelde high Wing is internationaal ingeslagen als een bom. Want van 

deze in kitvorm leverbare hoogdekker werden er korte tijd ruim negentig besteld. twee daarvan komen 

binnenkort ingekrat naar nederland.

de ontwikkeling van de High Wing die zowel met conventioneel lan-
dingsgestel als in staartwieluitvoering beschikbaar komt, heeft zich in de 
luwte voltrokken. Pas op 18 december 2020 wordt het publiek de nieu-
we hoogdekker gewaar als in het Zuid-Afrikaanse Tedderfield Airpark een 
eerste vlucht wordt uitgevoerd met de High Wing. 
bij de constructie van de nieuwe variant zijn delen van de al even succesvol-
le Sling TSi laagdekker (260 verkocht) overgenomen waaronder bepaalde 
delen van de romp en de vleugels. Vergeleken met de laagdekker zijn echter 
de deuren en de centrale rompsectie het grootste verschil. deze is bij de 
High Wing vervaardigd uit koolstofvezel. Na het verwijderen van drie stoelen 
is er de mogelijkheid om aanzienlijk meer bagage mee te nemen. Ook kan 
het worden ingezet voor fotovluchten (na demontage van een deur).

Compleet
Het toestel biedt plaats aan vier personen in een 1,17 m brede cockpit 
die in vijf verschillende interieurkleuren en meerdere leeropties lever-

Sling HigH Wing
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Sling HigH Wing in Het kort

Aantal plaatsen 4
Motor Bombardier rotax 915iS, 141 pk
Propeller Airmaster, Whirlwind  
 drie bladen
Lengte 7,193 m
Spanwijdte 9,54 m
hoogte 2,52 m
Breedte cabine 1,17 m
tankinhoud 198 l
Leegewicht 580 kg
nuttige lading 470 kg
MtOW 1.050 kg
Max. snelheid 155 kias (287 km/h)
Kruissnelheid (75% vermogen op FL90) 
 145 kts (269 km/h)
Overtreksnelheid (clean) 55 kias  
 (102 km/h)
Overtreksnelheid (full flaps) 49 kias  
 (91 km/h)
Startaanloop 220 m
Landingsrol 180 m
crosswind component 15 ktas (31 km/h)
Klimsnelheid 900 ft/min  
 (274 m/min) bij MtOW
Plafond 18.000 ft (5.486 m)
Brandstofverbruik (Mogas) 28 l/h
Vliegbereik 880 nm (1.830 km)
endurance 8 uur
Geluidsklasse 8 (+/- 65 Dba)
Prijs excl motor en avionica (vanaf) uS$ 
 92.640,- (excl shipping, importtaks en btw)
Internet frisianair.nl
e-mail sling@frisianair.nl

baar is. Gesproken wordt verder over een leeggewicht van 570 kg en 
een mTOW van 1.050 kg, goed voor een nuttige lading van 480 kg. 
de hoogdekker heeft led-’buitenverlichting’ rondom en wordt aandreven 
door een brandstofgeïnjecteerde 141 pk sterke rotax 915iS-motor die 
een verstelbare Airmaster-propeller aandrijft. de invalshoek van de drie 
bladen van deze constante spoedpropeller past zich daarbij automatisch 
aan om het gekozen toerental vast te houden. de motorpropeller-com-
binatie maakt kruissnelheden mogelijk tot 145 ktas (268 km/h). Volgens 
de fabrikant kan de High Wing dankzij de prestaties van de 915iS bij 
mTOW met 1.000 fpm (305 m/min) full power blijven klimmen tot 
15.000 ft (4.572 m). Het laatste stukje naar de maximaal toegestane 
vlieghoogte van 18.000 ft (5.486 m) zal iets langzamer verlopen. 
Gesproken wordt verder over een startaanloop van 220 m en een landingsrol 
van 180 bij een maximale crosswind component van 15 kts (31,5 km/h). 
Het toestel overtrekt zonder geselecteerde flaps bij 55 kias (102 km/h) en 
full flaps bij 49 kias (83 km/h). door de tankinhoud van 198 l kan tussen 
twee (mogas)tankstops tot 880 nm (1.630 km) worden overbrugd.

panel
Sling heeft bij de avionicakeuze nadrukkelijk voor Garmin gekozen. dat 
blijkt onder meer uit het G3X eFIS multifunctionele touchscreendisplay 

evenals een G5 eFIS back-upinstrument, een GTr 225A cOm radio, 
GTX 45r remote transponder, een Garmin GSA 28 autopilot met Gmc 
507 control panel. Om het helemaal af te maken zijn een GAd 27 mul-
tifunction systeeminterface en een GmA 245r bluetooth Audio Panel 
voorzien. Tot de optionele ‘accessoires’ behoort ook een ballistic para-
chute recovery systeem. 
deze avionicacombinatie heeft zijn prijs, maar heeft wel als voordeel dat 
alles getest is door specialisten bij de fabriek en daardoor bijna plug en 
play kan worden ingebouwd.

BouWpakket
de High Wing komt in kitvorm beschikbaar in zowel neuswiel- als staart-
wieluitvoering. Gerekend moet worden op een realistische bouwtijd van 
ongeveer 700 uur wanneer voor de quick build kit wordt gekozen. dat 
de fabrikant daarbij kwaliteit hoog in het vaandel voert, blijkt niet alleen 
uit de met cNc voorbereide kitonderdelen. Het blijkt ook uit de bouw-
instructies. Waren die voor de TSi al goed, nu zijn ze helemaal gedetail-
leerd en ‘af’ zodat zelfbouwers niet voor verrassingen komen te staan. 
Het merk wordt in europa vertegenwoordigd door Frisian Air uit drach-
ten dat tevens de vierpersoons Sling TSi levert. daarbij kan door het be-
drijf desgewenst bouwbegeleiding worden geboden. 

rotax 915iS. Nadrukkelijke aandacht voor details......
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