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Panthera	  Benelux	  Tour	  2015	  
	  
De “Wildly Innovative” Panthera komt in het hemelvaart weekeinde naar de Benelux. IFly en 
Pipistrel organiseren een tour waarbij kennis kan worden gemaakt met een van de 5 beloftes 
voor de toekomst van de luchtvaart volgens het toonaangevende Flying magazine. De Panthera, 
wordt leverbaar wordt met een conventionele, hybride of elektrische motor. De Panthera zal te 
zien op de volgende vliegvelden gedurende de Panthera Benelux Tour (ga naar 
http://www.ifly.eu/Panthera/2015-Tour):  
 
- Luxemburg (ELLX) 13-14 mei 
- Kortrijk/Wevelgem (EBKT) 14 mei 
- Rotterdam (EHRD) 15 mei 
- Antwerpen (EBAW) 16 mei 
- Teuge (EHTE) 17 mei 
 
Op donderdagavond 14 mei zal de Panthera rond 20.00 een fly-by doen over de haven van 
Antwerpen. Degene die de mooiste foto instuurt maakt kan op een demonstratievlucht met de 
Panthera op 16 mei (ga naar http://www.ifly.eu/Panthera/2015-Tour). 

 
Op vrijdag 15 mei zal de Panthera rond 9.00 een fly-by doen over de haven van Rotterdam. 
Degene die de mooiste foto instuurt maakt kan op een demonstratievlucht met de Panthera op 17 
mei (ga naar http://www.ifly.eu/Panthera/2015-Tour). 

OVER	  IFLY	  
	  
Ifly is de officiële dealer in de Benelux van Pipistrel, de fabrikant van “wildly innovative” 
vliegtuigen.  
 
Met een visionaire kijk op de toekomst van de kleine luchtvaart, introduceert iFly spannende en 
nieuwe concepten voor vliegscholen en eigenaren van conventionele vliegtuigen, maar ook van 
hybride en elektrische vliegtuigen. Het eerste elektrische vliegtuig komt eind dit jaar naar 
Nederland en gaat ingezet worden voor training bij de iFly training partners. 
 
iFly heeft haar basis op vliegveld Midden-Zeeland (EHMZ) en organiseert in 2015 diverse events 
en zal aanwezig zijn op diverse Fly Ins. Kijk voor een update van evenementen op onze nieuwe 
web-site iFly.eu 

OVER	  PIPISTREL	  
 
Pipistrel’s vliegtuigen hebben meer dan 10 wereld records gevestigd, 3 keer de NASA Challenge 
Winner Award gewonnen en de bekende Lindbergh Award voor het beste elektrische vliegtuig 
ontvangen. 
 
2 Record vluchten rond de wereld met een stop op Antarctica en een vlucht over Mount Everest 
tonen de buitengewone mogelijkheden van Pipistrel’s vliegtuigen. 
 
Pipistrel’s vliegtuigen zijn niet alleen superieur in technologie en vliegeigenschappen dan de 
concurrentie, maar introduceren ook revolutionaire concepten zoals hybride en elektrisch vliegen. 
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In 1997 is de succesvolle Sinus gelanceerd als een ULM touring motor glider. In 1999 volgde de 
Virus een versie met een iets kortere vleugel. 
 
De 2 zits Taurus werd in 2004 gelanceerd en is als een puur zweefvliegtuig, maar ook als 
zelflancerende zweefvliegtuig met een Rotax motor of een elektrische aandrijving leverbaar. Vele 
records werden met de Taurus gerealiseerd. In 2008 volgde de 1 zits versie de Apis Bee. 
 
In 2009 is de Virus SW op de markt gekomen. Hoewel uiterlijk vergelijkbaar met de Virus werd 
het toestel volledig nieuw ontwikkeld voor hoge prestaties en wordt de 300 km/h met 100 HP 
haalbaar. Het toestel boekt diverse records door in 2012 rond de wereld te vliegen. In 2015 volgt 
de EASA gecertificeerde versie van de Virus SW. 
 
Na het winnen van de Nasa Challenge Winner Award met de G4 in 2011, het eerste elektrische 
vliegtuig dat met 4 personen 400 km kan vliegen wordt de Panthera in 2012 gelanceerd en vliegt 
het protype in 2013. De Panthera beschikbaar met een conventionele Lycoming motor, een 
hybride variant met Rotax en Siemens motor en een volledige elektrische versie met een 200 kW 
motor. 
 
Ook in 2012 wordt de Alpha Trainer geïntroduceerd, speciaal ontwikkeld voor vliegscholen met 
de uitmuntende en betrouwbare eigenschappen van de Virus SW, maar tegen een aantrekkelijke 
instap prijs met lage operationele kosten. 
 
Op basis van de Alpha Trainer wordt de WattsUp gelanceerd als elektrische versie geschikt 
voor training rond vliegvelden met extreem lage operationele kosten. 
 
Met meer dan 25 jaar ontwikkeling en meer dan 1100 geproduceerde vliegtuigen hebben een 
gelukkige gemeenschap gecreëerd van Pipistrel eigenaren.  
 
 


