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Deze week is de vliegende auto fabrikant  

PAL-V gestart met de verkoop van de commerciële 

modellen, de Liberty Pioneer en de Liberty Sport. De 

eerste vliegende auto in de wereld is nu een feit. 



 

 

De PAL-V Liberty Pioneer en de PAL-V 

Liberty Sport, de eerste commerciële 

vliegende auto in de wereld is nu een 

feit. PAL-V heeft de eerste beelden vrij 

gegeven op de PAL-V website. 
 

Voorbereiding op de volgende Fase 
“Na jaren van hard werken en oplossen van de vele 

technische- en certificeringsuitdagingen is ons team 

erin geslaagd om een innovatieve vliegende auto te 

creëren, die voldoet aan de bestaande veiligheid 

standaards van regelgevende instanties over de 

hele wereld,” zegt Robert Dingemanse, CEO van 

PAL-V. 

Na de succesvolle test programma's van de test 

voertuigen in 2009 en 2012 is PAL-V begonnen met 

het ontwerp van de commerciële producten, die 

vandaag worden geïntroduceerd. 

PAL-V gaat een spannende nieuwe fase tegemoet in 

de verdere groei van het bedrijf, namelijk het 

leveren van de eerste producten aan klanten. 

Terwijl concepten van andere vliegende 

autofabrikanten, in veel gevallen gewijzigde 

regelgeving vereisen en heel vaak gebaseerd zijn op 

technologieën die nog niet bestaan, heeft PAL-V er 

bewust voor gekozen om een vliegende auto te 

ontwerpen en te bouwen op basis van bewezen 

technologieën en ook volledig binnen de 

bestaande regelgeving. Dit leidt tot een verwachte 

leverdatum die zeer dichtbij en ook realistisch is. 

 

 

Het nieuwe Model 
Het nieuwe model heeft een duidelijke Italiaanse 

flair, dankzij samenwerking met vooraanstaande 

Italiaanse ontwerpbureaus. Het bevat een unieke 

dual engine voortstuwing waarmee de veiligheid 

van de PAL-V Liberty nog verder toeneemt. Tijdens 

het rijden draagt de verlaagde, kantelbare "cockpit" 

en het tweede raam in de deuren sterk bij aan de 

sportwagen beleving op de weg.  

De innovatieve ontwerpbenadering maakt een 

aantal belangrijke potentiële menselijk fouten, de 

zogenoemde “Human Errors”, vrijwel onmogelijk. 

Hierdoor is de PAL-V Liberty zeer veilig en 

eenvoudig te bedienen. 

De PAL-V Liberty is zeer goed ontvangen over de 

hele wereld, zegt Markus Hess, Chief Marketing en 

Sales Officer van PAL-V, die vorig jaar, de PAL-V 

Liberty aan geselecteerde klanten introduceerde. 

"We zijn erg blij met de respons tot nu toe. Nu dat 

het nieuwe ontwerp openbaar is, verwacht ik grote 

belangstelling van klanten die hebben gewacht op 

de start van het vliegende auto tijdperk ", aldus 

Hess.  
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"Later in 2017 zullen we starten met de bouw van 

een pre-productie serie, gevolgd door de productie 

van de eerste PAL-V Libertys voor onze eerste 

klanten, onze 'pioniers'.  

 

Productie 
De leveringen van weg- en luchtvaart 

gecertificeerde modellen zijn gepland voor het 

einde van 2018. “Dit is echt een uniek moment in 

de luchtvaart- en mobiliteits- geschiedenis ", voegt 

Dingemanse toe.  

 

Meer informatie en hoog resolutie foto’s: 

www.PAL-V.com 

Contact: Pressinfo@PAL-V.com 

Tel:+31-162 580 560 

 

Voor meer informatie: 

Informatie en hoog resolutie images kunt u vinden 

op www.PAL-V.com. 

Voor beeldmateriaal kunt u contact opnemen: 

Pressinfo@PAL-V.com  

 

Pers contact:  

Robert Dingemanse: tel. +31 162 580 560 

 

 

 

 

Achtergrond informatie: 

Over PAL-V 
PAL-V International B.V., het bedrijf dat de 

ontwikkeling van de PAL-V Liberty heeft geïnitieerd, 

is gevestigd in Raamsdonksveer, Nederland. Het 

bedrijf werd opgericht in 2007, om het concept 

idee uit 1999 te commercialiseren. Het bestuur 

bestaat uit een team van ervaren Nederlandse 

ondernemers, met expertise op het gebied van de 

luchtvaart, automotive, research en marketing. PAL-

V International B.V. is erin geslaagd om het beste 

talent te verzamelen dat er beschikbaar is. Het 

testen van het "proof of concept" voertuig, voor het 

rijden in 2008/2009 en voor de combinatie rijden 

en vliegen in 2011/2012, heeft de technische 

haalbaarheid en certificeerbaarheid binnen de 

bestaande regelgeving bewezen. Het bedrijf wordt 

gefinancierd door een groep van professionele en 

particuliere beleggers en ontving ook financiële 

steun van het Nederlandse Ministerie van 

Economische Zaken. Drie Nederlandse ministeries 

ondersteunen het project op basis van zijn 

technische innovatie en economisch potentieel. 
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Questions & 

Answers 
 

Kunt u meer vertellen over de motor oplossing? 

De PAL-V LIBERTY maakt gebruik van een 

zogenoemde dual engine propulsion drive train. 

Hierbij worden twee motoren gekoppeld aan de 

propeller die de voorstuwing creëert. Deze unieke 

oplossing is gebaseerd op twee volledig 

gecertificeerde vliegtuigmotoren van Rotax. Eén van 

de meest toonaangevende motor fabrikanten in de 

luchtvaart.  

 

Hoe zit het met de veiligheid? 

De PAL-V LIBERTY wordt ontwikkeld met behulp van 

bewezen state-of-the-art technologie uit de 

luchtvaart- en auto-industrie. In de lucht staat de 

onderliggende gyroplane technologie garant voor 

een stabiel vliegend platform, dat veilige landingen 

mogelijk maakt. Veilig landen kan zelfs in het zeer 

onwaarschijnlijke geval dat beide motoren 

uitvallen.  

De gyroplane als zodanig is al een zeer veilige 

manier van vliegen. Echter door extra focus te 

leggen op vliegveiligheid, heeft PAL-V dit naar een 

nog hoger niveau gebracht. Door het maken van 

kleine compromissen op specificaties creëerde 

PAL-V de veiligste gyroplane ooit gebouwd.  

In tegenstelling tot de meeste kleine vliegtuigen en 

gyroplanes is de PAL-V LIBERTY gecertificeerd 

volgens de zeer strenge veiligheidseisen van het 

EASA (Europa) en FAA (USA). Veel landen in de 

wereld volgen deze zelfde regels. 

Op de weg voldoet de PAL-V LIBERTY aan de 

geldende eisen van de verkeersveiligheid. 

Een inherent veiligheidsaspect is dat in het geval 

van slechte weersomstandigheden u (een deel van) 

de reis rijdend kunt voortzetten. Dit maakt uw 

planning veel zekerder maar verhoogt ook enorm 

uw veiligheidsopties.  

 

Zullen toezichthouders het gebruik van PAL-V’s 

toestaan? 

De PAL-V LIBERTY is ontworpen binnen de huidige 

certificering en regelgeving kaders voor de 

overgrote meerderheid van de landen in de 

wereld. Geen enkele regel of voorschrift moet 

worden gewijzigd om het gebruik van het voertuig 

toe te staan. 

 

Welke specificaties heeft het? 

Kijk op:  

http://www.pal-v.com 

 

 

 

 



 

 

Waarom is voor het gyroplane concept gekozen? 

Veiligheid staat voorop: in geval van een 

motorstoring kan een gyroplane normaal landen in 

een zeer klein gebied, ter grote van een tennisbaan. 

Landen zonder motor kan worden gedaan met +/- 

30 km/h op een zeer klein terrein van ongeveer 30 

meter. Dit maakt een noodlanding, in combinatie 

met de unieke dual engine propulsion drive train 

van de PAL-V LIBERTY, vele malen veiliger, dan een 

vergelijkbaar vliegtuig of helikopter. 

 

Voordelen ten opzichte van conventionele 

vliegtuigen:  

Veiligheid opnieuw: in tegenstelling tot vleugel 

vliegtuigen, kan een gyroplane niet stallen 

(overtrekken). Dwarswindlandingen zijn 

gemakkelijker en veiliger uit te voeren dan bij een 

vleugel vliegtuig. 

Gemak en comfort: in turbulente lucht vliegt het 

nog steeds soepel met uitstekende stabiliteit als 

gevolg van de hoge rotorsnelheid. Men ervaart 

slecht 20% van de turbulentie ten opzichte van een 

vergelijkbaar luchtvaartuig met vaste vleugels. 

 

Veelzijdigheid: Omdat een gyroplane heel 

langzaam kan vliegen heeft het zeer weinig ruimte 

nodig om te landen. De startbaan varieert van 

slechts 90m tot 200m. Ook als het gaat om grote 

turbulentie en zijwind, kunt u veilig vliegen met een 

PAL-V LIBERTY , in deze omstandigheden moeten 

vleugel vliegtuigen aan de grond blijven staan.  

Fun en effectiviteit: zeer wendbaar en een groot 

snelheidsbereik, met een lage minimum 

horizontale snelheid (50 km/h tot 180 km/h). De 

PAL-V LIBERTY heeft zeer positieve langzame vlucht 

eigenschappen, langzaam dalen is mogelijk en zelfs 

veilig en volledig gecontroleerd verticaal dalen. 

 

Voordelen ten opzichte van een helikopter: 

Veiligheid en gebruiksgemak: een gyroplane is zeer 

gemakkelijk en veilig te vliegen, omdat het een 

mechanisch stabiel systeem is. Een vergelijkbare 

helikopter is het tegenovergestelde: omdat het een 

instabiel systeem is in de lucht die door de 

vaardigheden van de piloot met beide handen en 

voeten bestuurd wordt om in de lucht te houden. 

Een helikopter is veel moeilijker om te vliegen en 

daarom veel riskanter om te vliegen. 

Veelzijdigheid: in tegenstelling tot een helikopter 

kan een gyroplane niet verticaal opstijgen of 

landen. Hoewel je zou kunnen denken dat dit een 

belangrijke beperking is, blijkt dit in de praktijk niet 

het geval. Dit dankzij de rij mogelijkheid van de PAL-

V LIBERTY. Aangezien u met de PAL-V LIBERTY kunt 

rijden naar uw bestemming is hij veel nuttiger en 

veelzijdiger dan een helikopter: opstijgen in de 

omgeving is goed genoeg. De PAL-V LIBERTY heeft 

niemand nodig die achter moet blijven om uw 

helikopter te bewaken bij de landingsplaats. Ook 

het landen van een helikopter op de plekken waar 

je zou willen landen, is vaak verboden, als gevolg 



 

 

van lawaai en veiligheid, waardoor het helikopter 

gebruik in de praktijk erg lastig is. Helikopters zijn 

dus lang niet zo praktisch en nuttig als de PAL-V 

LIBERTY. 

Goedkoper om te bezitten en exploiteren: Een PAL-

V Gyroplane heeft significant lagere cost of 

ownership, in vergelijking met een helikopter. Toch 

kunnen de meeste missies van een helikopter ook 

door een PAL-V Liberty gedaan worden, plus nog 

andere. Aangezien u de PAL-V kunt parkeren in de 

garage, is dure huur van een hangar ruimte niet 

nodig. 

 

Wat gebeurt er als meer PAL-V’s het luchtruim in 

gaan? 

Het goede nieuws is dat de PAL-V is ontworpen 

binnen de hedendaagse bestaande regelgeving, 

alle benodigde instrumenten om veilig te vliegen 

zijn aanwezig. Wet- en regelgeving van de 

International Civil Aviation Organization (ICAO) is 

toegepast om het gebruik van de eerste PAL-V 

Libertys mogelijk te maken.  

 

Is het mogelijk om overal op te stijgen en te landen? 

Nee. Afgezien van het feit, dat dit niet is toegestaan 

door de wet, heeft de PAL-V een ruimte voor take-

off van ongeveer 90-200 bij 20 meter nodig zonder 

omliggende obstakels. In de praktijk kunnen alle 

kleine landingsbanen, vliegvelden, zweefvliegtuig 

sites en / of ultralichte vliegvelden volstaan. De PAL-

V LIBERTY kan opereren van zowel beton als 

gras landingsbanen. Wanneer de populariteit van 

de PAL-V toeneemt, wordt er verwacht dat er steeds 

meer kleine ongecontroleerde landingsbanen 

worden aangelegd. In veel landen is het mogelijk 

om een speciale vergunning op eigen terrein te 

verkrijgen, ook in Nederland. 

 

Hebben mensen een licentie nodig om de PAL-V te 

vliegen? 

Ja, een vliegbrevet is nodig om te vliegen. Dit kan 

worden verkregen via één van de vele vliegscholen 

in de wereld. Om een vliegtuig te besturen is enige 

basiskennis van de navigatie, instrumenten, 

meteorologie, aerodynamica en performance 

vereist. Alle piloten van vliegtuigen hebben een 

opleiding nodig en de PAL-V LIBERTY is - voor het 

luchtvaart aspect - geen uitzondering. Om een 

gyroplane vliegbrevet te verkrijgen moet een 

theoretisch examen afgelegd worden en moet er 

een redelijk aantal uren vlieg-instructie worden 

gevolgd. Eerst met een instructeur en later als enige 

bestuurder (solo). Het gyroplane brevet kan 

doorgaans worden verkregen met 30 tot 40 uur 

training, afhankelijk van de vaardigheid en talent 

van de piloot. 

 

Gaat de "vliegende auto" certificering ontvangen 

voor op de weg en in de lucht? 

De PAL-V LIBERTY is ontworpen om binnen 

bestaande wetgeving op de weg en in de lucht te 

worden gecertificeerd. Voor het vliegen wordt het 



 

 

typecertificaat gebaseerd op de normen van CS-27 

(Europa) en FAR-27 (USA). Voor het rijden voldoet 

hij aan een standaard van de Europese Commissie 

en de National Highway Transportation Safety 

Administration (NHTSA). De PAL-V ONE "proof of 

concept" prototype in 2012 heeft bevestigd dat de 

PAL-V LIBERTY, zonder uitzonderingen, binnen deze 

standaarden kan worden gebouwd. 

 

Waar wordt de PAL-V geproduceerd? 

De PAL-V LIBERTY wordt geassembleerd in 

Nederland. Specifieke onderdelen en systemen 

zullen worden geproduceerd door 

toonaangevende bedrijven uit een aantal 

verschillende landen. 

 

Hoe zit het met het geluid? 

Het geluid zal te vergelijken zijn met een klein 

vleugel vliegtuig, maar veel minder dan een 

helikopter. 

 

Hoe lang duurt het om te transformeren?  

De transformatie van rijden naar vliegen en vice 

versa duurt 5-10 minuten.  

 

Voor vragen: 

Pressinfo@pal-v.com
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