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Het luchtverkeer wordt steeds iets minder slecht voor het milieu. Onlangs heeft in Reno,
Nevada, een L-29 militair vliegtuig een testvlucht gemaakt op enkel en alleen biodiesel.
Het vliegtuig bereikte zonder problemen een hoogte van vijf kilometer.
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De ‘biojet’ is een creatie van Green Flight International. In het verleden vloog dit vliegtuig al op
een mengsel van biodiesel en gewone brandstof. ‘Toen we geleidelijk aan de hoeveelheid biodiesel
vergrootten, zagen we dat het vliegtuig goed bleef functioneren. Dit gaf ons het vertrouwen om de
overgang te maken naar honderd procent biodiesel. En het lukte!', aldus piloot Carol Sugars, die
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het testprogramma ontwikkelde en uitvoerde.
De biojet is het resultaat van een samenwerking tussen Biodiesel Solutions en Green Flight
International. Green Flight, het geestekind van Douglas Rodante, werd in 2006 opgericht om de
ontwikkeling van milieuvriendelijke brandstoffen in vliegtuigen te stimuleren.
Bezoek Green Flight International voor meer informatie.
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