Äventyraren James Ketchell vid sin gyrocopter.
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DHL supporterar James Ketchell på hans
historiska flygning runt jorden
Den brittiska äventyraren försöker resa jorden runt ensam i en gyrocopter
med öppen cockpit.
Bonn, 11 april 2019: Den 31 mars startade James Ketchell, 37 år, ett försök
att göra flyghistoria genom att som den första personen flyga runt jorden
ensam i en gyrocopter med öppen cockpit. Som den ledande leverantören av
internationella expressleveranser stödjer DHL Express den
världsrekordsättande flygningen längs de närmare 23 000 nautiska milen mot
rekordböckerna. Detta åtagande är också en del av en serie händelser som
markerar 50-årsjubileet sedan DHL grundades i San Francisco 1969. Ketchells

resa, som började i England, kan ta upp till ett år innan hans återkomst till
landet. Stopp på hans resa kommer att innehålla flera tal på skolor samt även
besök på flera DHL-hubbar runt om i världen. Om resan är framgångsrik
kommer gyrocoptern att vara den sista typen av flygplan som existerar idag
att slutföra en jorden runt-resa.
– James livsberättelse är en inspirerande historia om att starta smått och
uppnå allt större prestationer genom hårt arbete, mod och ren beslutsamhet,
förklarar John Pearson, global vd på DHL Express. År 2019 markerar vi det
50:e året sedan DHL grundades av tre företagare med en djärv, banbrytande
idé. När vi ser tillbaka på vår egen resa från ett omvälvande startup-företag
till en global logistikledare firar vi samma värderingar som James
personifierar. Han kommer att behöva slåss mot olika faktorer i hans
gyrocopter med öppen cockpit när han korsar jordklotet. Han måste
bokstavligen genomföra resan, oavsett vilka hinder eller oväntade händelser
som inträffar. Hos DHL Express praktiserar vi samma can-do-anda eftersom vi
outtröttligt levererar expressleveranser till våra kunder i alla delar av världen
varje dag.
DHL Express har också vuxit till en stor luftfartsspelare genom åren, vilket
gör att partnerskapet med Ketchell passar. DHL Express har för närvarande
världens största fraktflygnätverk och informerade under 2018 om inköpet av
14 Boeing 777-fraktflygplan med möjlighet till ytterligare sju flygplan för att
stärka sin interkontinentala flygplansflotta.
Under den globala expeditionen kommer Ketchell att flyga genom
temperaturer från + 40C till -20C och korsa öppet vatten i upp till sex timmar
åt gången. Hans resa började i England och fortsätter genom Europa, Asien
och Nordamerika innan han återvänder till England. Längs vägen kommer
Ketchell att besöka skolor för att inspirera och motivera elever och samtidigt
samla ihop pengar två välgörenhetsorganisationer, Kindled Spirit och Over
the Wall.
– Jag vill inspirera barn genom att hjälpa dem att förstå att det alltid finns en
väg till dina mål, säger Ketchell. Jag är en vanlig kille som var en ensam
tonåring. Att lämna huset var en kamp, och jag var deprimerad. Nu vet jag att
vad som helst kan uppnås, och jag vill hjälpa andra tonåringar att förstå att
det finns få saker som kan hindra dig att nå dina drömmar.
Den historiska världsomflygningen genomförs i en MAGNI M16C tandem

gyrocopter med öppen cockpit. Gyrocoptern färdas i endast 70 knop och har
en räckvidd på bara 700 nautiska mil. Ketchell är en seriell äventyrare och
den enda personen som har uppnått de tredubbla bedrifterna av att ro över
Atlanten, bestiga Everest och rest jorden runt på en cykel.
En överblick av rutten:
England, Frankrike, Tyskland, Polen, Lettland, Estland, Ryssland, Alaska,
Kanada, USA, Kanada, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna, Skottland,
Nordirland, England.
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DHL – Logistikföretaget för hela världen
DHL är det världsledande varumärket inom logistikbranschen. Våra DHLdivisioner erbjuder en oöverträffad portfölj av logistiktjänster som sträcker
sig från nationella och internationella paketleveranser, leveranslösningar
specifika för e-handel, internationella expressleveranser och väg-, flyg- och
sjötransporter till industriella logistiklösningar för hela varuflödeskedjan.
Med cirka 380 000 medarbetare i fler än 220 länder och territorier runt om i
världen, förenar DHL människor och företag på ett säkert och tillförlitligt sätt,
vilket möjliggör den globala handeln. Med specialiserade lösningar för
tillväxtmarknader och industrier, inklusive teknologi, biovetenskap och hälsooch sjukvård, energi, bil- och detaljhandeln, ett bevisat engagemang för
företagsansvar och en oslagbar närvaro i utvecklingsmarknader, är DHL
definitivt positionerad som ”logistikföretaget för hela världen”.
DHL ingår i Deutsche Post DHL Group. 2018 hade koncernen en omsättning
på mer än 61 miljarder euro.
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