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Met trots melden wij dat MillenAir.nl Glider Supplies sinds 
september officieel dealer is van LX Navigation voor de 
Benelux. Naast de nieuwe instrumenten leveren wij ook 
service, regelen wij reparaties en zaken omtrent huidige LX-
instrumenten. Dus als het gaat om het vervangen van een 
backup batterijtje in een oude LX 20 of Colibri, geen probleem! 
Ook het updaten van firmware in LX-instrumenten verzorgen 
wij.  

Deze winter hebben wij zeer aantrekkelijke aanbiedingen om 
uw huidige Zander, Peschges, Westerboer of ouder LX 
instrument te upgraden naar LX Zeus. Zo is bijvoorbeeld het 
upgraden van LX 7007 pro IGC naar LX Zeus 2.8 IGC al 
mogelijk vanaf slechts 1439 euro inclusief BTW! 

Belangrijk is dat dit oude instrument in normale werkzame 
conditie is en wordt opgestuurd met alle benodigde kabels en 
accessoires. 

Email ons voor meer informatie en de specifieke upgrade 
kosten vanaf uw oude instrument: info@MillenAir.nl 

Als club het gehele instrumentarium van de vloot vernieuwen? 
Wij maken graag een scherpe aanbieding! 
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LX Zeus IGC: Top-klasse vario-navigatiesysteem 
LX Zeus IGC is het nieuwste vario-navigatiesysteem dat op de 
markt te verkrijgen is. Het is het nieuwste top-klasse model van 
LX navigation waar een jarenlange ontwikkeling aan 
voorafging. De eerste Zeus kwam ruim een jaar geleden op de 
markt en inmiddels zijn er al veel tevreden klanten. 

Zeus werkt erg prettig en intuïtief; er is weinig ervaring met het 
instrument nodig om deze te bedienen. Na enkele minuten 
‘spelen’ merk je dat Zeus erg logisch in elkaar zit. In 
tegenstelling tot alternatieve instrumenten zijn de knoppen van 
de Zeus gemarkeerd met hun functies. Ook ideaal voor clubs 
dus. De meeste knoppen hebben twee functies, door kort of 
lang te drukken. Hierdoor kun je snel en eenvoudig de juiste 
functie bereiken. Het volume veranderen en het zoomen wordt 
gedaan met de twee draai/drukknoppen. Het uitlezen van de 
vluchten gaat gemakkelijk via de USB poort aan de voorkant. 
Het updaten en uitlezen van de eventuele Flarm kan via de 
Micro-SD kaart, eveneens aan de voorkant. Hoewel het niet 
echt nodig is om veel instellingen te veranderen, blijf je onder 
de indruk van hoeveel er gepersonaliseerd kan worden. Bekijk 
om een idee te krijgen van de mogelijkheden eens naar onze 
demo-video op YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=Dar0MqsXzYY. 

LX Zeus is verkrijgbaar in de maten 2.8” (standaard 80 mm gat), 
4.3”, 5.5”, 7.0” en 8.0” en wordt standaard geleverd met een 
Colibri II IGC logger en de nieuwste USB-D 60 kleurenvario. 
Zeus kan worden geïnstalleerd in portret en landschap 
oriëntatie. Extra opties: Flarm (IGC + ENL is mogelijk), ICAO 
kaarten, remote control stick, compass module, AHRS en voice 

module. Vele mogelijkheden 
met Zeus! Geen tijd en zin om 
het volledige panel om te 
bouwen? Dan is wellicht de 80 
mm versie ideaal. Wilt u toch 
iets groters, dan biedt LX ook 
de mogelijkheid aan om uw 
huidige panel opnieuw te 
lamineren, schuren, CNC 
snijden en spuiten voor slechts 
100 Euro ex BTW plus 
verzendkosten. Meer info: 

LX Zeus 4.3: ICAO kaarten 

LX Zeus 5.5: zijprofiel met luchtruim en terrein 

LX Zeus 5.5: AHRS, kunstmatige horizon 

LX Zeus 2.8 (80 mm) LX Zeus 7.0: ideaal voor ruime panels 

www.MillenAir.nl  
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LX 5000 Retrofit: 
LX 7007 C technologie, zelfde kabels en vario 

Bent u toe aan vernieuwing van uw instrumentarium, maar bent u 
beperkt door uw budget? Wellicht heeft u een LX 5000. Deze kan nu 
voor een zeer interessant bedrag worden geüpgraded naar de LX 5000 
R (Retrofit) met kleurenscherm en LX 7007 C technologie. In feite is LX 
5000 R een LX 7007 Color waarbij de oude kabelset en vario-aanwijzer 
kunnen worden hergebruikt. Tegen een kleine meerprijs is het mogelijk 
om ook de oude LCD vario-aanwijzer te upgraden naar de nieuwste 
kleurentechnologie. Het inbouwen van de nieuwe LX 5000 R kost zo 
maar maximaal 5 minuten tijd! Ideaal. 

De LX 5000 Retrofit bevat dezelfde software als de LX 7007 C. De IGC 
goedkeuring is van de hoogste graad; ‘high-level approval’, die 
tegenwoordig benodigd is voor diploma’s en records. Het 
kleurenscherm is extreem helder en perfect afleesbaar in het felste 
zonlicht. Tevens heeft de LX 5000 R nu een Micro-SD kaartlezer 
waardoor het uitlezen van vluchten zeer eenvoudig is. Digitale ICAO 
kaarten vallen ook onder de vele mogelijkheden met LX 5000 Retrofit. 

LX 5000 Retrofit is verkrijgbaar vanaf November 2013. Bij de upgrade 
wordt de oude LX 5000 ingeleverd. 

Prijzen vanaf slechts 1499 euro inclusief BTW. Info: www.MillenAir.nl  
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Uitnodiging: Evenementen op 22 en 23 november 2013 

Op vrijdag 22 november 2013 in Eindhoven 
tijdens het ZES symposium ‘Dreams of flight / 
Flight of dreams’ zullen MillenAir Glider Supplies 
en LX Navigation Benelux aanwezig zijn met een 
stand. Wij zullen onder andere de volgende 
producten demonstreren: LX Zeus 2.8 IGC (80 
mm), LX Zeus 5.5 IGC, LX Colibri II IGC logger, 
LX 5000 Retrofit, LX Flarms, Vertica V2 PNA en 
nog meer MillenAir producten.  

Voor meer informatie over het programma, 
sprekers en locatie, bezoek de website om in te 
schrijven: 
http://www.zweefvliegen.nu/index.php/lustrum/#tabs-6 

 

Op zaterdag 23 november 2013 op vliegveld Lelystad 
zullen wij ook aanwezig zijn tijdens het ‘GPS - Passie voor 
vliegen 2013’ congres. Eveneens zullen wij hier met de 
bovenstaande producten demo’s geven. Meer informatie 
over het programma, locatie en inschrijven kan worden 
gevonden via: 

http://www.flightdeckbusinessclub.nl/passie-voor-vliegen-2013.html  

Wij zien u graag op een van deze dagen! 

Met vriendelijke groet, 
MillenAir.nl Glider Supplies 

 

Like ons op Facebook voor het laatste nieuws en speciale kortingen: 

www.facebook.com/millenairglidersupplies 

Wilt u onze nieuwsbrieven per email ontvangen? Meldt u dan aan via onze website. 


