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NIEUWSBRIEF 2015-2 
Amersfoort, 28 april 2015 

 

  

Inleiding 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2015 van de Autogyroschool. De AERO2015 is voorbij dus 
hoog tijd om u daarover bij te praten. Maar eerst wat over de eerste gecertificeerde moderne autogyro: 
de Cavalon Pro. Ik bedank u voor uw aanmelding voor deze nieuwsbrief en wens u veel leesplezier. 

Cavalon Pro 

    
 
Op 15 april 2015 heeft de UK CAA het type certificaat op basis van ICAO voor de Cavalon Pro 
afgegeven. Daarmee is de gecertificeerde moderne autogyro een feit!! Dit is een grote mijlpaal in de 
(korte) geschiedenis van Auto Gyro GmbH. Voor het eerst is er nu een autogyro waarmee 
commercieel vliegwerk (dag en nacht VFR) mag worden uitgevoerd. De Cavalon Pro is een 
verbeterde versie van de standaard Cavalon met een maximaal startgewicht van 560kg, een 
gecertificeerde Rotax 914F motor en Woodcomp KW31 propeller. In de UK wordt ook de laatste hand 
gelegd aan het commerciële brevet voor de piloot, een CPL(Gyroplane). Ik start nu het overleg met 
ILT wat de mogelijkheden in Nederland precies worden.  
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AERO2015 
De AERO2015 was minder groot v.w.b. autogyro’s dan vorig jaar, maar toch was er nog wel het een 
en ander te zien. Zo stonden er bij Auto Gyro GmbH de nieuwe huisstijl, een gimbal met Sony camera 
(3.2M pixels, te bedienen vanaf smart phone/tablet) en een aangepaste versie voor invaliden centraal. 
Ook werd een nieuwe motor gepresenteerd van LSA (zie onderaan deze nieuwsbrief). 
 

   
 
De meest opvallende andere autogyro was de Bulldog (www.bulldogautogyros.com). Deze komt voort 
uit de ervaring van GyroJet en wordt in de UK gebouwd. De hele stand was in dezelfde retro stijl en ik 
ben erg benieuwd naar de resultaten van de eerste testvlucht later dit jaar. 
 

  
 
Daarnaast was het opvallende dat van Trixi (www.trixiaviation.com) dit keer wel de Trixiformer, de fly-
drive versie aanwezig was. Een autogyro met een los te koppelen elektrische brommer. 
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Nog een paar new kids on the block: De Poolse Coden Gyro (www.codengyro.com) en het Duitse 
Rotor Vox (www.rotorvox.com).  
 

  
 
Tot slot stonden er nog een aantal autogyro’s in een uitvoering voor professioneel gebruik. Het 
bezwaar van deze machines is dat ze nog steeds niet gecertificeerd zijn en (meestal) alleen in het 
land van herkomst ruimte krijgen voor dit soort inzet. Maar het laat wel zien waar het naar toe kan 
(links de Brako Gyro zie www.gyrotrade.de en rechts van Trixi). 
 

  

Tot slot 
Natuurlijk blijven we lesgeven op Lelystad, en u kunt ons ook regelmatig zien op Seppe. Meer 
informatie over de opleiding kunt u vinden op de website. Ik hou u op de hoogte en tot die tijd: many 
happy landings.  
 
Met vriendelijke groet,   
 
Remco van Ravenzwaaij 
 

  


