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Prima aeronava complet electrica din lume a
efectuat un test de zbor
Prima aeronava complet electrica din lume a efectuat un test de zbor,
decoland din orasul canadian Vancouver pentru o cursa de 15 minute, scrie
The Guardian, potrivit Mediafax, citat de stiripesurse.ro.
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"Zborul dovedeste ca transportul aerian comercial in versiune electrica este plauzibil", a spus
Roei Ganzarski, directorul companiei de inginerie magniX.
Firma australiana a creat motorul avionului si a colaborat cu Harbour Air, o companie aeriana
care are in jur de o jumatate de milion de pasageri in fiecare an, pe rutele dintre Vancouver,
statiunea de schi Whistler si insulele aflate in apropiere.
Ganzarski spune ca tehnologia ar aduce o reducere semnificativa a costurilor pentru companiile
aeriene, dar si zero emisii de carbon. "Evenimentul a marcat inceputul erei aviatiei electrice", a
mai spus Ganzarski.
Aviatia civila este una dintre sursele de emisii de dioxid de carbon cu cea mai mare crestere, pe
masura ce tot mai multi oameni aleg acest mijloc de transport, iar noi tehnologii intarzie sa apara,
scrie The Guardian.
Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (ICAO) a incurajat folosirea mai eficienta a motoarelor
pe baza de combustibili bio si a materialelor mai usoare, precum si optimizarea rutelor.

Avionul electric a fost pilotat de Greg McDougall, fondatorul si directorul companiei aeriene
Harbour Air. "Pentru mine, acest zbor a fost ca si cum pilotam un avion obisnuit, numai ca pe
steroizi. Am fost nevoit chiar sa o las mai moale cu acceleratia", a adaugat McDougall.
Zborul a durat mai putin de 15 minute, aeronava facand un scurt circuit de-a lungul raului Fraser,
in apropiere de aeroportul international din Vancouver, fiind observat de aproape 100 de oameni
imediat dupa rasarit, potrivit un jurnalist al AFP aflat la fata locului.
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