
melden de natrst ekef drt de
rehorend€ brandnof .ons!mptie
'd de :6 lt-". p-6l uur b.draaqt
arfnee wordt d€ maxir.dLe rek
dlc vclc rn.en qroter dan het
n5c lk ztvak aäik.n Met e,"n
ndlloflooriad van 275 lt€r kan
neß ne-prdrr zovan !Lrr zondcr
seinop gevlogen woiien Maar
vndt geen men5l€uk ienz! h€t

r i  noodz.ke rk  is  Wl lewi) t
€r voortu 1 lornef, d.n kunnei

fl,rps ook i een nelateve ( 7

qraden) poqlie qeselecleerd worden
Negatiel q€select€erde f aps en een
eE hoger motortoer€ntal (2400 tpm)
Leld€n ve^rolgen! t.n e-"n sne heidr-
toenrrme van zeven toi t en ktr.

Ild€fi h€t bovenwerk laalde MXT
zich qewll.t rond de drie assen

Da.rbtvalt op dat de
b-"dening vai het voetenroer nlg
verloopt en re at el vee kracht v€rgt.
w.nneer hetbene I een bochi
wordt geleld, kunle m€t€en gerlrsr

Posagid ttoppen noeiteloot ik eü Moule. Kldp je dchterbdnk
echter weg, don ontttoot ed zee vdn tuinte.

härt d€ bedlef nqsorgdnen oliten
l'l€t bene billr Lrir zLchz€lde
Inqer aqen bocfrt volgef
Het opzoeken vin ongewone vleq
d.nden is ndnd,rard ondedeelvdn
een report. Dus ook het lilken n.ar
het gedraq van hel to,"ste a s de
v eugels hui d|allend vermoqen
verlezen tilden5 het ovorlrekk,4 Bj
de D ERGB ß diL elf kwestievän ccn
staironair motortoerenta , de sne he d
er Lrrt ldten open cn mirr rfiüach
ten. En dal laat$edLrL.rn b! d€ [/]X'T
lanq, erq dn! zels M€tvolodqe
g€selecteerde f aps woder vlegers
pa! bl40 mpu opt sch en akoeslßch
qew.dßcnuwa voor een naoerenoe
overtrek Datgddt niet qepaärd met
een tr!lend nLru|\!e of zoFls
Gewoon e€n kwestie van een na
watfinq sqnd; en €en rood I kk,.
reid li'r.pje. A 5le doolzel, zakt de
ieus hee ftr5t q door de horzon en
va F veNo g-Öns ndar beneden
Val€n wordt dankzU de zw.d(e
kracht sne he d En däfkzLlde
snelhed vliegl-6 niet mif maa
hoogtever ies g€woon woer veäler
l\4€t nlet gese e.L-aeftle flaps ovenrckt
het toeslel bil 55 mp! Bideflip!in
(;ndl€ 1 qeselectecd, ov-.rtrekt h€t
toenelrond de 46 mp!  D. fkztde
aanwezrqe vorts generdtors blilft het
vl egtuq titd,ans overtrekmomenten
sbtr e, wa.rdoor ergeen rpr.kewa!
vaf hetweqvalen over een vl€Lrqel

Maule met SMA d;esel

A met a vaLt de MXT-7 te typ€ren
ds e€n lr.saa toesteimet goednoe

P I L O T  R E P O F I

0 qe v cqo alet5c'rappet ef e€rr
voorspe b;.rr v ielgedfaq !11e I ei
onder de rdrLrk s v.n de preil.Les
v.n de MXTT 160. kan Lrf//lkcr
naar de L,lXT 180 Zelt,le toene
&.drdere nxnor (rexüon Lyco n |g
O 160'a4E 180 pk) .  b ln.  t l t  k  o
rreer nLrtt q a.rdvennoqcn ef een
rets hoqer br;rndnolverbru k I
b.ssLr  lvoerng s dr  toene marf
z€sdLr zend do lar alLrrder där i.!
MXT I
W e overgenl ecrt '!oedtoof,'wl

vrFqen, moct foq even lJellld
lrebben. Ad.r tTB .teven5 nrlor
telrvoor 5N,44 Loq s,:h dr! dai
gew-prktwordI ari een.ombr rire
var iM r l€  € i  ' ic  5MA !ß l l5  c-{e
De vru.ht v.n d.r€ lJmenwe i.a
zal n el lanq op z. I hter !irr. re;
omdat d€ M 9 !.]| !].!le ! tqeru5i
rslworden mel deze 7!rn !t! €ne
qiebron W ly Aderlerted. ilesqe
v ir.gd d,rt d€re ui€sel9 n sLr;rn
we ! tvo€r rq roid de tw,öehor
dardd!zend do ar z. q.an konrn
(L lS$ 199 000)cn ov," r  ru n eer  1. .
eve&aär 2. /lr De VIXTT a.mEt
z: er I de toekorur n eler !c\"
I et rf.ae utgprLst wordel

Wää' I noq wd I cLlvsll""r.rr näar
be'i, z ln de € qens.hrppe. ttdenr
onq!nrLqe z iwndom!t;nd !lreden
Cft . .n€ß d.hten, .er  MiLre h er3!
oe. gennr.ppen van ee| v!nd!:ar
toe Toch kLrnn€f er voklen5 hlr
ooeKle nog .nd nqen rnee tr'ordel
u tqevoed bJ€en rpt rx l ! . i  l5  k l !

\Drtelr W ly Aderveneldo d.l irl
zo'rder prob-amei b! een.ro5!u/ rd
van 22 kt5 [an anden E]  aai  k
nem no! op z n woord 9eolril

Orn nog even t€rug ta k-! ef ia,rrdr
biefs.hn ver 'rlu5 voo dar l. :rail
iret vo gende.d ke eef bli !.r, \!
ik lc hienrce waaflrhlwei Wc
bene s.hnlvcr k w.5 qerraar'
5r:huvvd cn Lede dus voor t\4e..
Eovcndiei b€n k q€Lkkq ner rp
m n neur qegaaf  M.nrmjnme| io
over Mau ewlkl dLride ill.rf ur de
lwe (wenr vin ver5chi t!$er ae
and nqe qen!.hippen v.n eef
f eulwerk st en aer ltrrnrtw. !a .rnrl

An !{Ht tatogntE Atjtr ttE

r//A ^

Detoilopnone nutwiel ner Heggenonn uitloot.
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DE M^7 160 Conet in volle rtucht

ffi*ninsen over een llllaule:-de 
MXT-7 Comet

Piloot & Vliegtuig wordt goed gelezen. Kort na het uitkomen van de editie waarin de

geschiedenis van Maute uit de doeken wodt gedaan (editie O9.2OO2) krÜg ik biivootheeld

een brief van een lezer. Een citaat daaruitl "lk wilde toch even leageren op iouw toch

wel wat te positieve verhaal over Maule" De Maule is helemaal niet zo positief. Het

toestel is slecht te behee6en om rcden dat hÜ te kleine rolroelen heeft. De motor

steekt te ver naar volen waardoor hü bÜ het landen, als ie niet heel ervaren bent, op

zijn neus gaat^" En zo gaat de sch ivel nog even door. Lekkere opsteker dus als ie op

het ount staat met een fabrieksnieuwe Maule MXT-7 Comet op pad te gaan'

ta lu<hlva!t t

Dat er met de Com€i g-DV o!
worden, ß Ie oanken aan et
s.men oop v.n onnänd qh
Een ddvert-antp n het Brltse
sonbad GA B!y-"r brengt d
t|€ op heL dee eef verhaalt
l/laLr e te 5.hrlv-4 Tildens l
ter meL cle nreuwe mpodeL
onder me€r DLr Eand d." B(
O.)ncnrlk, beg il h.l D! t5'
LTB steeds n€er nt€resse le
voof d," trr 5eplember gehol
Ploot  &v egtu igArFdr a l i

een afspraäkloor een v ldl
Mirle MXT'7 Comet D ERC
LHLE o qen rtk n et meer dar

Trld-"ns de walkarolrnd v.t (
hel toene comp.der oogt
rn werkel]kheid s. En omda
M.!le I de rcge lteboüwd
voor een avortlurLlk bu t-or
v. td r€at  op dai  aLe5 tame
t litgcvocrd l_let toe:rle re
wonderllksdmenraap5e v.l
nof, vl|€gl! galurnLn un, c-.'



r! naa en chroommoybd-"ef
'r Voor de hooldligq€r v.f de
l, de nbben, de ro roelen cf
x !.rordt blvooÖeeld d (rm n um
kt Prevent evc corro5i€b€nrij
'fdl h er pldats rnet €€n
r€werende prmer De rornp s
)o!wd u t chroommoybdeen
nt"ön om h er .orroe€ bureil
nte houdei, zrln d-" onderde-
rt een po,ode(oatng bchan
)evleuqettelnen zrlf n et
voofT en lan poeder.ortinq,
r,rn de bnnenzilde ook be-
met een or-allrn De rnotor
genra"ktvdf q asf ber, te^ /l

rfd!.lrot van ro€stvrq 5t..1 s
rr€n bo!1aan !t eef !t.l€n
Voo. de bedekk nq van de

rn h€t horzonta e ef vert.ale
s lan 5irg en elßv.sl.econr1e

:t6ch katoen) qebrurk ge-

e5 ßia m.rken en tezen dal
\\'baarhe d en deqelrjkhed op
ne padt5 komt comlort 5

aanwezi!, tr'r:'r de nadrLrk igtto(h
meer op de vooMaarden dedan h€l
op€rat oneel inz€iten v.n het toest€
qesteld worden De D{RBG siond as
qbedn euwe dernonnrrtor qe ukkiq
no.l onqelofe ilk strak in de ldk.
Be anqrilke scharn€rpunt€n en k.b€s
doorstonden dadrdoor moe teloos
ieder€ hts.he blik,lelwl nerqens
rpelng gec0nnateed kon word-"n.
ook het merkteken dat d€ vebof
denhed lussen bafd ef velq ond€r
strcept, stond noq prec es in lln

Handigheidie

Orn in de b€stuurder5stoel vdn de
MXT te q€rak€n, moet een hand g'
he dle vr'ordcn loeqepart Er zln
we twaar lwee stepje! äan de
inkeF (en ook de re.hterzilde)van
het toestel, maar de zorgen n
ee6te Instdnt e voor prolremef.
Het gehcm van de sm d zün h er
hv-ae rtanqen dre rch voord-o
vootruit b€vrfden. Zet een voet op
rcn st€un, vat met een hand de
stang d.rn, en het nesteen in de
zer€ s ve&o]gen, een tluttevän
ppn rF.i RFhFp,< a na7. ip.hnpl

niet, dan eden inslappoq ngen 1ol
een halve spagaat Eensra. gezeten
rli hoofd-, s.houd€r en bowe-
g nqsrLr rnre meer daf voldoende
voor een kr. mpvr I vluchtverloop
(Dat door deze zithoudinq ange
'eqs ni€t geschLrwd ho€ven wor
den, bewee! de vhcht de de
Nedenandse eig€naarvan de G-KB S

een M.u e N/l 7 2l5A maakte
Va. h-"r 1."ße Bel.n naar Le ynad
om d-p A rFrtr te bezoeken rn tw,ae
otappes ccnllo vii drieen een vä

Passagiers hebben het voor de
afw5sel nq gemäkkerlker Die
kauteren qewoof vid de grole
acfrterde!r aan de re.hterkantvan
het toene naar binnen. Achterin !

het 7 tcomlort redellk te noenren
Gern dd€d lange porsonen kunien
hrn chäam en ledenaien qoed
kwil op de n et verstebäre a.hter-
b,nk De knieen porren daarbl niet
rn de rug vaf v eqorof copkxn B i
een chaarn!€ngte van I,80 m blft
voldoende nrlnte over tussen
schedeldak en v eqtu gplafond
Alsle de dchterbank weg llap1,
ontstäät een zeevan nnr|te. Groter€
nukken k!nnen daardoor moe(,a
|oos woroen meeqenornen, zondef
Pas9en ol nreter. Deb€t aan de
trdnsportmoqe ikheden s ,.en d€rde
der]r d r€ct a.hter de p.sragerin
gdng Gewoof e€n kwene van
b nn€nschuiven, vaniJorci e.

Panel

Datd€ D ERGB rs Lrtqerlsr rk
demonnrator bllkt u t een dantä
extrd! w.drvoor norma lier b{be
täad moet worder Om er een pa.r
re noemen:een super sky rghl räam
ii de veuge (rnet zonne!.herrn voor
te sch€rp inva lend zon cht), vo'lex
qeneratoß op de vleugels, een
voledq lederen rnterreur cl] een FR
päckaqe Ook het lraa ulgevoerde
panelwat behandeid met een tegen
mearprls verkrlgbare qrlze poeder-
coat ng De noodzakeilke innru
rnanten z|]r hierop qoed zir:htbaar
en ovezr.lrtellk gerangsch kt eG
walook qe dt voor desch.kelaaß
l-loewe de MXT-7 n.ndddrd s
uitgerun met een GPVComm
(Carmrn CNC 250X1), €en Gl-x 327
diqrtaetran5pondervrn hei ze fde
merk, had de D [RcB net eE]e meer
aar boord Gdrm n3 GN5 430
GPtNrv/Comm en de Gl l05A CD
WG5 Naast eei nand..d aanwez,
ge PM 1000ll ntercom (ver peßo
nef)was het toene uitgerust met
een PMA 7000 M5 stareo rudiopa
neivai PMA MeerprFten opzi.hte

P I L O T R  E  P  O  R T

,+
van.ie nand.. rdLr tvoeiirt: U5$
1t  6AA

Vliegen

De slart is tot op zakere hoo{rre een
s?a e aangelegonhe d G€en wonder
ook, d€ met een cdrir!räteLrr Lrnge
nrste tycomrng O 320 wjkt op qeen
enkelp!ntdt van een verqe !kb,rre
Lyconrng varam n een ander
v €gnigme|k Gewoon een kwesre
van men{ltel afsto l€n, n.iten,
o rcdruk ef 'ternperar!ur aref
opkomef ef de r€st van de ch€ck isl
angs open. Het uit.rdtgel! d b lfl
dankrje-on n le Heqgcmann ldiaat
brnnef redellke pe en
Vetuo gens lrlden! de rLrn up de vrtale
functles .ontro ercn, een rjke mrrlure
5€c.leren en d r€ct daarna w€qwe
zen Fdps geselecteeftl n n.ndle 1
en qaan m€t dre ban.rdn omdai de
D-ERBG \'o qestoLrwd s mer denre
matefraa voor de AirFa( veMdchiik
mei een bin. maximaal naftqew clll
geef wonderen Tor niln qrore
verbaz r'rq ve reft het toesie 7 clr a
na kodet jd van ba. f  2 :  05,  or i
vetuo gEns meleef 5ne h€ d var)
bJna 60 mp!  ru m 1T00 I t  [ )e f
mnuut faar boven tc klnut-aren
Wa.rncembiar i5 daarbildJt de
O 320 gcen ov-"uen maalt:2450
tot:1j00 tp,n Eef minder nc e
klmhoek € dt tot een rc15 hoqer
motortoercnr.l (2600 rp,n)er een
afnemenda kl msnellreld (600 fpm)
D€ h €raan gebppe de groncisne
hed oopt gel€ dellk op 1ot 85 mp!

Op 2500 ft wordt d-" D ERGB a{qee
vcd Voor hettfimmen is een gocd
ber€ kbaar tr mwe b.schikb.ar As
iret motorvermog€n vc^ro genr
wordt t€r!gqebra.hr ror dnckwart
van de besch kbar€ paadenkra.hten,
oopt de snelhed op td irN\,,reg
125 mpu bil 2300 tpnr Hoewelgee.
lt]elllow meter s qemont€erd.

!;ä>-
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D. D ERCA it uitge ßt net extrc bnndnoftonk,. Brdhd,@t ßdh net een t
de knoP wot.i4 overgeponpt,

&

/

-! F - -  l G t O  3 c ;
vtiegeß ||o/den voot een nodercnde,to gewooß.hutud doot @n okoaü
nghdor en @n rood wooßchuwjngtldhpie.

Wi y Adet ziet Mdule helenodt zin n

On ler de .owting it ea Ly.oning
o 420-82D gehohteenj

Specificaties Maute MXT-7 Comet

De D'ERCB it botic lFRuitgiust.
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