
  



 

 

 في العالم ينبض فى الحياة أول نموذج للسيارة الطائرة 

في معرض جنيف  النقاب عن أول نموذج في العالم إلنتاج السيارات الطائرة  ليبرتي PAL-Vتكشف سوف

و  8و بين  السادس و السابع من مارس )الصحافة فقط وذلك على النحو التالي١٢١٠في المنصة رقم  للسيارات

 ، )أيام عامة( مارس  18

 

جبارة وحاسمه ، ولكن أيضا انجازا تاريخيا ضخما في مجال تطور  ليبرتي. ليست فقط خطوه  PAL-Vأن 

 السيارات الطائرة .

"إن النموذج االول لإلنتاج   PAL-V وعن أهمية هذا اإلنجاز، قال روبرت دينجيمانز، الرئيس التنفيذي لشركة

ألخيرة هو المرحلة ا هار فيها الجدار بين الخيال والحقيقة.النموذج االول لإلنتاجهو لحظة الحقيقية. اللحظة التي ين

في عملية البحث والتطوير قبل بدء الفعلي لإلنتاج الكامل والتسليم الى عمالئنا . وسيتم منح واصدار جميع 

 الشهادات والتراخيص المطلوبة للتسويق العالمي على أساس هذا النموذج االول لإلنتاج.

 

 وبين مجرد حالمين. " بين الرواداالوائل والحقيقين  تميزإنها النقطة المحورية التي 

 

والتراخيص ال تضمن فقط سالمة السيارة الطائرة ولكن أيضا هى الموافقات المطلوبة على أن تكون  الشهادات 

 السيارة مرخصة للسير على الطرق ومرخصة ومعتمده ايضا للطيران في االجواء. 

سوف نقوم فى تسليم   2019دينجيمانز: "عندما يتم منح جميع الشهادة والتراخيص النهائيه في عام وقال 

 عمالئنا ". اول ليبرتي الى PAL-V مفاتيح

PAL-V  خط على اتقان التصاميم النهائيه وإنشاء وتجهيز عملية  فى السنوات الماضية،  كل الجهود ركزة 

 اإلنتاج ودراسة واعتماد سلسلة التوريد والموردين.

 

يه والشركات العالم هولندا مرة أخرى الى ارقي الدول    اعادو وبكل فخر ونجاح قد أنهم وفريقه دينجيمانز يفتخر

 المصنعة للطائرات.

 

الخطوات والمراحل  ليبرتي فى استكمال جميع  PAL-V تقوم مباشرة وبعد معرض جنيف للسيارات، سوف

العملية  جميع العروض واالختبارات  اجتياز بما فى ذلك  والتراخيص الشهادات  النهائيه من عملية اعتماد

 .واالمتثال والتقيد والتوافق مع كل اللوائح المطلوبة

 

يستغرق الكثير من االختبارات العملية إلثبات  األمر : "انPAL-Vغ، كبير المهندسين في يقول مايك ستيكلنبور

وواصل قائال: "إن فلسفة التصميم الخاصة بنا التي تتوافق مع  تتوافق مع جميع اللوائح" ليبرتي PAL-V أن 

مفهوم السيارات الطائر  الموجودة توفر لنا سنوات طويلة في السوق، وبدال من اختيار أنظمة الطرق واالجواء 

على أساس التكنولوجيات الحالية أو غير الناضجة، التي تتطلب أنظمة جديدة، اخترنا عمدا لتصميم ومهارة 

 وتصنيع سيارة تحلق بتقنيات مثبتة، وهذا النهج يتيح موعدا أوليا ووشيكا لتوصيل المنتج األول ".

 



العالم استعداداللتسليم  فى انحاء  مدارس الطيران والتدريب ببناء  PAL-V وفي هذه األثناء، يقوم وكال شركة

الباب إلى الباب أقرب  القيادة والطيران من   اصبح مفهوم الى عمالئنا . بالنسبة2019الفعلي التي تبدأ في عام 

 من أي وقت مضى.

 

 V.com-www.PAL لمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة 
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