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Την πρώτη του πτήση, διάρκειας 8 λεπτών,
πραγματοποίησε το «ιπτάμενο αυτοκίνητο» της
αμερικανικής εταιρείας Terrafugia, η οποία έρχεται ένα
βήμα πιο κοντά στην εμπορική αξιοποίηση του
πρωτοτύπου της με στόχο να διατίθεται προς πώληση
μέσα στον επόμενο χρόνο.
Το μικρό όχημα ονόματι «Transition» (δηλαδή «Μετάβαση») είναι διθέσιο, έχει τέσσερις
ρόδες και πτυσσόμενα φτερά που του επιτρέπουν να κυκλοφορεί στον δρόμο σαν κανονικό
αυτοκίνητο.

Η πρώτη του δοκιμαστική πτήση, στις 23 Μαρτίου, είχε διάρκεια 8 λεπτά και
πραγματοποιήθηκε στα 1400 πόδια (τα εμπορικά αεροσκάφη πετούν συνήθως στα 35000
πόδια). Για να απογειωθεί χρειάζεται αεροδιάδρομο μήκος τουλάχιστον 762 μέτρων.

Το «Transition» μπορεί να φθάσει τα 70 μίλια την ώρα στο έδαφος και τα 115 μιλια την ώρα
στον αέρα. Κατά την πτήση καίει περίπου 5 γαλόνια καυσίμων ανά ώρα, ενώ στο έδαφος
διανύει 35 μίλια για κάθε γαλόνι.
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Περίπου 100 επίδοξοι αγοραστές έχουν καταθέσει προκαταβολή 10.000 δολαρίων για να
εξασφαλίσουν ότι θα είναι οι πρώτοι που θα το αποκτήσουν όταν αρχίσει να διατίθεται
προς πώληση, ενώ το ενδιαφέρον αναμένεται να αυξηθεί όταν η Terrafugia παρουσιάσει το
«Transition» στην έκθεση της Νέας Υόρκης, από αυτή την Παρασκευή μέχρι και τις 15
Απριλίου.

Ωστόσο όπως επισημαίνουν και αμερικανικές ιστοσελίδες η τιμή του- περί τα 279.000
δολάρια-προφανώς και το κάνει απαγορευτικό για την πλειοψηφία των οδηγών.

Το ιπτάμενο αυτοκίνητο ήταν πάντα ένα όνειρο για τους εφευρέτες που προσπαθούν να το
κατασκευάσουν από την δεκαετία του 1930, ωστόσο η Terrafugia η οποία δουλεύει πάνω
στα ιπτάμενα αυτοκίνητα από το 2006, φαίνεται να είναι αυτή που ήρθε πιο κοντά στην
υλοποίηση του σχεδίου, ενώ έχει ήδη αναβάλει το λανσάρισμά του μια φορά.
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