Flygplan på väg: Lär dig mer om Terrafugias flygande bil
på Aeroklubbens 100-års Jubileums-fly-in, 9-10 juni!
Aeroklubben är glada för att ha Terrafugia som en av huvudutställarna på
Göteborg – Säve Flygplats (ESGP) den 9-10 juni. Terrafugia har ett utställningstält
och berättar gärna om Transition och den kommande modellen FX-2.
Transition®, Terrafugias första fordon, är en av de stora innovationerna inom allmänflyget.
Mobilitet är ett nyckelord då Transition är både bil och flygplan samtidigt som den går på både
el och bensin. Man slipper hyra hangarplats. Transition® passer in I garaget eller på P-platsen.
Kör på el direkt hemifrån till närmsta flygplats, fall ut vingarna, gör en snabb kontroll före
flygning och sedan är det dags att lyfta. Vid start används både el och bensinmotorn för bästa
kraft. När du landar är det bara att fälla in vingarna och köra till din destination.
Nyligen certifierad som ett LSA-flygplan och också godkänt för att köra på väg i USA och
förväntas komma ut på marknaden i början av 2019.
Se en kort video av Transition här:: https://www.youtube.com/watch?v=nnF2yua4KIw
Terrafugias VD, Chris Jaran kommer till Göteborg med över 30 års erfarenhet av allmänflyg. Han
har sällskap av Marknads- och affärsutvecklingschef Håkan Apell, som har en bakgrund inom
bade flyg- och bilindustrin Terrafugia har sitt huvudkontor i Woburn, Massachusetts, nära
Boston. Företaget ökar nu antalet anställda för att kunna förse marknaden med Transitions i
början av 2019. Foton: https://www.terrafugia.com/media-archive/transition-photos/
Fler nyheter: http://flyin.aeroklubben.se/news.asp
“Vi har mycket att fira I år.Det är fantastiskt roligt att kunna presentera en sådan intressant
spelare som Terrafugia i både utställningen och på seminarierna”, säger Aeroklubbens
ordförande, Måns Theorin. “Temat för seminarierna är framtiden och vad som händer de
närmsta hundra åren, med nya miljövänligare flygbränslen och drivlinor. Och här passar
Terrafugia verkligen bra in”, fortsätter Måns Theorin.
För mer Info, se http://flyin.aeroklubben.se eller skicka e-post till flyin@aeroklubben.se
Kontakt: Hasse Hellström, Aeroklubben Fly-In Coordinator, Telefon +46 793 352 241

Aeroklubbens 100-årsjubileum med Fly-in, 9-10 juni
ESGP – Säve Flygplats, på Aeroseum-sidan.
Göteborg, Sverige
8-10 juni 2018
Aeroklubben i Göteborg, Säve Flygplatsväg 32, 423 73 Säve, Sweden. Phone: +46 31 92 61 00 (limited phone service)

Flyg in och hälsa på oss under helgen 8-10 juni 2018! Aeroklubben I Göteborg
startades av lokala flygentusiaster, bara 15 år efter att Wright Flyer flög 852 ft
(ung. 260 m) i Kitty Hawk. Aeroklubben har nu stått för flygning och flygutbildning I 100 år, I
en stad som nu är känd för teknik och innovation, likväl som en västkustens pärla. Nu blir det
party!
Eventet hålls tillsammans med Aeroseum, Barnens Flyghelg och Helimeet. Allt för att göra det ännu mer
intressant för alla besökare under helgen, både via land och flygledes.

