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SERIEPRODUCTIE SONACA AIRCRAFT
Met de ingebruikname van een nieuwe assemblagehal in het Belgische Namen heeft Sonaca Aircraft
eind september 2019 een nieuwe stap gezet in het verder vermarkten en produceren van zowel de
Sonaca 200 Trainer als de Trainer Pro. En dat terwijl pas vier jaar geleden de eerste contouren van de
gecertificeerde tweezitter werden geschetst. Een prestatie van formaat.
Aan de introductie van de Sonaca 200 gaan talloze gesprekken vooraf
met piloten, vliegscholen en -clubs in België, Frankrijk, Duitsland, Frankrijk en zelfs Canada, waarbij Pierre van Wetter als mede-oprichter van
Sonaca Aircraft steeds scherper zicht krijgt op de eisen en eigenschappen waaraan een nieuwe tweezitter moet voldoen. Op enig moment
blijkt dat er al een vliegtuig bestaat dat aan een aantal onderdelen uit dit
eisenpakket voldoet, de Zuid-Afrikaanse Sling 2. Maar in tegenstelling tot
de Zuid-Afrikaanse variant die als bouwkit wordt aangeboden, moet de
Sonaca 200 een ‘ready to fly’ toestel worden, dat onder EASA CS-VL zal
worden gecertificeerd. Gemikt wordt daarbij op een MTOW van 750 kg
en een kruissnelheid van 115 kts (213 km/h).

HERONTWERP
In het najaar van 2015 wordt een Sling 2 naar Europa overgevlogen om
dat toestel geschikt te maken voor EASA-certificering. Dat proces leidt echter tot een vrijwel volledig herontwerp van het origineel dat onderhuids
structureel op dusdanig veel punten wordt aangepast, dat eigenlijk sprake
is van een volledig nieuw vliegtuig. In juni 2018 wordt een eerste hoogtepunt bereikt: de EASA CS-VLA-certificatie van de Sonaca 200 Trainer na
ruim drie jaar herontwerpen, testen, statisch en dynamisch belasten en
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vliegen. Dat proces vergde een investering van ruim 3,2 miljoen euro terwijl daarnaast nog eens 50.000 manuren in het project werden gestopt.

SONACA 200 TRAINER (PRO)
In oktober 2018 kunnen de Belgian Flight School (BFS) en de Air Academy New CAG (New CAG) als launch customers hun eerste 200 Trainers in ontvangst nemen, waarna zowel de productie als de leveringen
op gang komen. Het gaat in eerste instantie om analoge varianten die
als basistrainer kunnen worden ingezet. Gelijktijdig wordt bij Sonaca Aircraft echter gewerkt aan de ontwikkeling en deelcertificatie van de 200
Trainer Pro voor ‘advanced’ training. Dat toestel komt rond mei 2019 beschikbaar met een digitale cockpit met een Garmin G500 TXi, 10.6-inch
screen (Primary Flight Display), Garmin GTN 650 GPS (Combined GPSradio-transponder), Honeywell AeroFlight KI300 (Backup flight display
met attitude indicator), J.P. EDM 900 Instruments (Engine Monitoring
System) en Garmin GNC255A. Optioneel kan het vliegtuig verder worden uitgerust met een Garmin heated pitot, een automatic ELT en een
tweede COM/NAV 2 radio.
Het verklaart ook direct het prijsverschil: 182.500 euro voor de 200 Trainer en 213.500 voor de Trainer Pro. “Ondanks dat verschil, bestaat on-
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Harold van der Straten (l) en Pierre van Wetter.
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Station 3

tannië, Turkije en Zwitserland. Samen goed voor 60+ orders, waardoor
de productie voor 2020 is volgeboekt.

VERHUISD

Station 4

geveer zestig procent van de bestellingen uit Pro-orders”, zegt commercieel directeur Van Wetter. De eerste gebruiker van de Pro-versie is de
Ayjet Anatolian Stars Flight School uit Istanboel die in september 2019
de eerste van zes toestellen in ontvangst neemt. Kort na de overdracht
van dat vliegtuig tekent Ayjet voor nog eens twaalf 200 Trainer Pro-varianten. Van Wetter: “De meeste van onze klanten zijn buiten België te
vinden waarbij het met name om vliegscholen en vliegclubs gaat. Vaak
zijn hun toestellen aan het verouderen en zijn ze op zoek naar krachtige
en betrouwbare tweezitters om bepaalde vliegtuigen te vervangen of
een bestaande vloot uit te breiden.” Een overzicht van de landen onderstreept de woorden van Van Wetter, want de inmiddels ruim twintig
klanten komen voornamelijk uit Duitsland, Estland, Frankrijk, Groot-Brit-

De hoofdvestiging van de Sonaca Group bevindt zich in Gosselies. Daar
werden in eerste instantie ook het prototype van de Sonaca 200 en de
eerste productie-exemplaren geassembleerd en afgeleverd. Maar het
vliegveld (Brussels South-Charleroi) leende zich mede door het vele
grote vliegverkeer minder goed voor de testactiviteiten van kleinere
vliegtuigen. “Het vliegveld van Namen heeft verschillende voordelen”,
zegt algemeen directeur Harold van der Straten. “We stonden naast het
moederbedrijf van Gosselies en hadden ook geen directe toegang tot de
landingsbaan om de vliegtuigen te testen als ze eenmaal zijn gemonteerd. Maar op de luchthaven van Gosselies was het helaas niet mogelijk aan deze twee voorwaarden te voldoen.” Daarom werd al in een
vroeg stadium besloten uit te wijken naar Namen. Daar werd op de ‘Aérodrome de Namur’ (EBNM-Temploux Airfield) onder de rook van deze
Belgische stad een assemblagehal met een oppervlakte van tweeduizend vierkante meter gerealiseerd, inclusief een showroom en de nodige kantoorruimtes. Dit onderkomen wordt voor een periode van twintig
jaar gehuurd van de luchthaven die tevens fors investeerde in de infrastructuur, waardoor de Sonaca’s nu rechtstreeks uit de hal naar een vernieuwde startbaan kunnen rijden. EBNM beschikt zowel over een asfaltals een grasbaan, waarbij zowel RWY 24G-06D (asfalt) als 24D-06G
(gras) een lengte heeft van 690 m.
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Kan niet missen: Rotax-aandrijving.

35 directe arbeidsplaatsen. (Foto: Sonaca Aircraft)

ASSEMBLAGE

Nieuw is ook de mogelijkheid een Sonaca 200 Trainer (Pro) voor een periode van zeven jaar te leasen. Aan het einde van de periode gaat het toestel terug naar de fabriek, en wordt de mogelijkheid geboden het contract
te verlengen. De leaseprijs wordt bepaald op basis van een overeengekomen aantal vlieguren per jaar. Wordt het contract niet verlengd, dan zal het
vliegtuig door Sonaca worden ‘gerefurbished’ waarna het aan derden
wordt verkocht.
Een tweede variant die sinds kort aangeboden wordt, is huurkoop. Het
vliegtuig wordt daarbij voor een periode van vijf tot zeven jaar gefinancierd
door Sonaca, dit ongeacht het aantal vlieguren. Aan het eind van de looptijd van het huurcontract is de vliegclub of vliegschool eigenaar van het
toestel. Volgens Van der Straten bestond al vanaf het begin belangstelling
voor dergelijke constructies: “Vliegscholen en -clubs hoeven op die manier
niet de aankoop helemaal zelf op te hoesten en hoeven zich achteraf
geen zorgen te maken over het doorverkopen van hun vliegtuig. Ook voor
ons biedt dit voordelen. Wij kunnen door verhuur vraag en aanbod beter
op elkaar afstemmen en eventueel bepaalde piekperiodes overbruggen
zonder in nieuwe toestellen te hoeven investeren.”

Feitelijk is de nieuwe fabriek een assemblagehal omdat de onderdelen
niet in Temploux maar elders worden geproduceerd. Zo komen bijvoorbeeld de Garmin- en Honeywell-avionica uit Amerika en de Rotax-aandrijving uit Oostenrijk. De composietpropeller en remmen zijn daarentegen van Franse origine, terwijl bepaalde composietdelen ‘om de hoek’
door JDC uit Luik worden geleverd. Wat betreft het ‘plaatwerk’ (de romp,
vleugels en andere metalen componenten) kan worden teruggevallen
op het Roemeense Sonaca-filiaal.
De vliegtuigen passeren vier stations alvorens ze ready to fly Temploux
verlaten na het samenvoegen van ruim 800 componenten en 15.000
klinknagels. Daarbij verblijft een nieuw vliegtuig momenteel twee weken
op elk van de vier stations, zodat de totale bouwtijd rond de twee maanden ligt. Wanneer de productie eenmaal volledig op gang is, zal de assemblagetijd teruggebracht kunnen worden naar driehonderd uur. Om
dit schema te kunnen realiseren, zijn alle onderdelen voor de volgende
veertig vliegtuigen al bij de diverse leveranciers besteld. De assemblagelijn levert momenteel zo’n 35 directe banen op en ongeveer evenveel in
de toeleveringssfeer. Eind 2019 wordt een tweede assemblagelijn in gebruik genomen waardoor er jaarlijks zestig tot tachtig vliegtuigen ‘van de
band’ kunnen gaan rollen. Gelijktijdig wordt een online platform ingericht
waar klanten vervangingsonderdelen kunnen bestellen. Mochten de zaken in de toekomst daartoe aanleiding geven, dan is op EBNM voldoende ruimte beschikbaar om een tweede of eventueel zelfs een derde assemblagehal te realiseren.

PLANNEN
De plannen voor de nabije toekomst liggen al klaar, waarbij overwogen
wordt een IFR-variant op basis van de Trainer Pro te ontwikkelen. Ook
wordt gedacht aan een versie die zich leent voor Upset Prevention and
Recovery Training (UPRT).
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SONACA TRAINER ONTMOET TIPSY NIPPER
De poster is deze maand bijzonder omdat beide vliegtuigen die erop te zien zijn, hun oorsprong vinden
in het Belgische Gosselies. Het grote verschil is echter dat de Tipsy T-66 Nipper 3 er vanaf 1960 werd gebouwd, terwijl de Sonaca 200 Trainer pas in 2018 in productie werd genomen. Om deze unieke band te
onderstrepen, werd op 9 mei 2018 een eenmalige formatievlucht gerealiseerd.
De geschiedenis van Avions Fairey S.A. gaat terug tot 1931 als Fairey Aircraft zich in Gosselies vestigt en er onder meer de Firefly, Fox en Hurricane bouwt. De door Ernest Oscar Tips in 1952 ontworpen Nipper T.66
werd in de markt gezet als eenvoudig te vliegen toestel dat bovendien
goedkoop in aanschaf en onderhoud was. Dat toestel had nog een
open cockpit en was 4,65 m lang bij een spanwijdte van 6,0 m. Er werd
destijds een vliegbereik voorzien van 400 km bij een vliegbereik van
720 km.
De door Edouard Martin bestuurde Tipsy Nipper 3 werd in 1960 gebouwd (c/n 57) en in 2013 in het Verenigd Koninkrijk gekocht. Martin
vloog het toestel zelf terug naar België.
Avions Fairey leverde tussen 1959 en 1961 in Gosselies 59 vliegklare
Nippers af, alsmede 78 bouwkits. Daarna werd de productie beëindigd
om ruimte te maken voor de assemblage van F-104G Starfighters voor
de Belgische luchtmacht.
De productierechten voor de Nipper werden in 1962 verkocht aan
Compagnie Belge d’Aviation (Cobelavia) die er achttien bouwde en afleverde als Cobelavia D-158 Nipper. Nadien verhuisden de rechten en de

productie in juni 1966 naar Nipper Aircraft Ltd die een nieuwe variant,
de Mk.III, op de markt bracht. Daarvan werden er 32 gebouwd bij het
Britse Slingsby Sailplanes.
Eind 1968 werd de Slingsby-fabriek door brand verwoest waarna de
productie stilviel. In 1971 werden de rechten opnieuw verkocht, ditmaal
aan Nipper Kits and Components die zelfbouwers van plannen en onderdelen voorzag. Het merendeel der luchtwaardige Tippers wordt momenteel onderhouden bij het Britse Tipper Aircraft.
De Tipsy Nipper T.66 Mk 1 was het eerst productiemodel met 40 pk
sterke luchtgekoelde Pollmann-Hepu-motor die bij de Mk 2 werd vervangen door een 45 pk sterke Stark Stamo-aandrijving. De Mk 3 werd
bij Slingsby gebouwd en had een 45 pk sterke Rollason Ardem Mk Xmotor voor het brandschot. Vergeleken met de geheel metalen Rotax
914 (100 pk) aangedreven Sonaca 200 Trainer met een MTOW van
750 kg, is de Nipper een echte lichtgewicht die zonder motor slechts
165 kg weegt. De romp en het richtingsroer van de eenzitter bestaan uit
gelaste stalen buis, terwijl de vleugel, de staartsectie en het hoogteroer
van hout zijn.
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SONACA 200 TRAINER OO-NEW EN TIPSY T-66 NIPPER 3 OO-KOC
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