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l. AUmant

Inledning
Deima flyghandbok har utarbetats f6f rtt på efifektivast mojliga satt
forse piloter och flygutbildare med mformation om saker och tillfor-
liflig Ælygning med detta UL-flygplan.

Certifiering
Denna flygplanstyp har godkannts av PFA i enlighet med British Civil
Airworthiness Requu-ements, Kap. 482 Sekrion S, med i BCAR S901
foreslagna tUlagg. Planet år godkant for svenska férhållanden enlighet
BCL-M2.5iUL-yass.

Beskrivnmg
CH 601 Sr ett tvåsitsigt (sida vid sida), lågvingat UL^)lan i helmetall-
konstrukfion. Planet ar konstruerat fér tUlferlitlighet och god komfort
for både pilot och passagerare och har utmarkta flygegenskaper.
Flyg)lanets prestanda och den everskådUga &ranmlj6n g6r CH 601 till
en kombination av ett konventionellt flygplan och avancerad UL-
maskin.

Vingbredd
LSngd
H6jd
MAC
Vingyta
Vingbelastning
Motor

Propeller
Diameter

8230 mm
5800 mm
1980 mm
1.43 m
12 m2
40kg/m2
Rotax912UL-80hp
Sport Prop3-bladig
1700 mm

C3
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2. BegrSnsningar

Czech Aircrafk Works

Denna sekdon beskriver operativa begransningar, instrumetmarkeringar
och ovriga anvisningar for saker asvasdmng av detta flygplan, samt
system, motor och standardufirustmng. Flygplanet ar godkånt for normal
flygning.

Fartbegransningar

Vne never exceed s
Vno (max stmctural cruising

s eed

Va manoeuverm
Vfe max fl extended eed

FartmStarens markermgar
Tabellen visar fartindikationens bei
Vit bågc min. 56 km/tim max
Gronb. i 63km/tim
Gulbåge 160fcm/tim

Red b° e

Motorb^^ansningar
Motortillverkare
ModeU
Max effekt

kontinuerligt
Maxvartal

kontinuerligt
Max oljetenyeratur
Oljetryck inin

Max

Bransletryck
Bransletyp

PropeHeFEiIlverkare
Typ

220km/tim Max tillåten fart
193kmAim Max marschfart

160km/tim Max naanoverfart
llOkm/tim Miax&rtferfl gnm medyafiF

deise i féifaållande tfll fåTseaaråde
; 110 km/tim Område får flvemng med klaff
160km/tim Onaråde får normal fl i " .

220 fcm/tim Onu-åde {or fårsfctig Ælygning,
eadast i l luft.

220 kin/tim Får e' 6verskridas

Rotax
912 UL
59, 6 kW 80 hk
58, 0 kW
5800
5500
140 C
1,5 bar
5 bar
0, 15-0,4 bar
90 oktan blyad eller oblyad bilbensin
eUerAVGASlOOLL
Sport Prop
3-bladig
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IWESrknm av motorinstrument

&islTument Rod linje
min. 8ns

Varvtal
01'etem . 50 C
C Ltem
01"e ck 1,5 bar
Bransletryck 0, 15 bar

Viktbegrånsningar
Grundtomvikt
Maxstartvikt
Max landnmgsvikt
Maxtillsatsvikt
Min tiUsatsvikt

Gronbåge
normalt oniråde
2500-5500
90 110 C

4-5 bar

275 kg
450 kg
450 kg
175 kg
45 kg

Czech Au-craft Works

Gulbage Rod linje
'koDtmuerli effekt maximum

5500-5800
110-140 C

5800
HOC
150 C
5 bar
0,4 bar

Max vikt i bagageutrymmen 18 kg

Planet skall under flygoiflg alltid vara lastat så att dess hfigstatiUåtna flygvite
mte overskrides sanrtatt dess tyngdpunkt mte fcommer att férflytta ag utanfér
det tiUåtna tyngdpunktsområdet.

Tyngdpunktsb^ansuingar
Planets tyngdpm&t skaU under flygning ligga inom ett onu-åde fråc referensplmet,
belaget 343 mm fi-ån ringens fian&ant, som b^ransas av en framre ̂ -ans av 280
mmoch en bakre grans av 500 mm vid en flygvikt av 450 kg. (20-35% MAC)

ManoverbegrSnsningar
Flygning skall begrSiuas till normala manovrer men fir iokudera stall och svangar
med en maximal bankmngsvinkel av 60 grader. All avancerad flygmng inklusive
spinn ar ferbjuden,

Lastfaktorer
Hogsta tiUåtoa last&ktorer ar + 4g och -2g. Planet har en sakerhetsfaktor på 1,5

Personer ombord
Max antal personer ombord, inklusive jR>rare får ej overskrida 2

TjSnstbarhet
Endast VFR. Flygning under isbildningsfåriiållandea ar ej titlåten.

BransIemSngd
Total kapacftet
Anvåndbar mangd
Ej utnytjbart

2x45 liter
88, 5 liter
1,5 liter

Skyltar och markning
Nodvandiga skyltar och mårknmgar ar anbringade och godkånda enl.
typbesiktnmg.
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3. N8df8rfarandea

Denna sektion behandlar n6dchecklistan och beskriver speciella procedurer
for hantCTing av olika nSdsituationer. Dessa situarioner år saUsynta om fbreskrivna
kontroller och underhållsåtgarder féljs och flygning sker under normala former.

N8dlandnmg
l. Satt farteaa fer basta glidflykt, 112 km/tim utan klafF.
2. V&lj nQdlandningsplats
3. Stang brSnslekranen
4. Sand nodmeddelande
5. Stang huvudstFSmbrytare och tandnmgslås.
6. Gor en normal bedoaiBBagslMidaing

OfrivBUg spinn
l. Satt gasen på tomgang
2. Ge fullt motsatt sidoroder
3. For spaken något fi-ammåt
4. Återférrodreanarrotationenuppher
5. Ta mjukt upp planet rakt fram

Brander
På marken innan motom startats

l. stai^ av branslekranen
2. starta motom

3. gefullgasfSr att blåsa ut elden

På marken med motom igang
l. stang av kabmvånnen
2. stang branslekranen
3. varvamotomfer att blåsa ut elden

I luften
l. stang av kabinv&men
2. stang branslekranen
3. stang av tåndmngett
4. stang av huvud?trombrytaren
5. folj nodchecklistaniorjaodlandmng

F8rsok aldrig att starta motorn efter motorbrand i luften

I kabinen

I. stang alla strombrytare
2. sfaogavkabmvårmen
3. aavånd ev. eldslåckare

Vid återstart i luften etter bensinstopp:
Full choke som omedelbart åta-stålls når motom startar.
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4. NormalfBrfaranden

Deana sekdon ar upprattad som en checklista och beskriver mer detaljerat
de nonnala férfarandena.

TiUsyn fore Uygning
i.
TSndnmgen av, brånslefcran oppen, fiia reglage
2.
Dranera vid draneriitgskranama som sitt imder resp. vinge.
Oppnå ins^ektionsluckan på motorhuven och kontrollera oljemvå.
Se sedan till att alla fåsten kring motorhiven ar ordentiigt
reglade. fiispektera propeller och spumer. Kontrollera branslenivån
i bada taokama med matsticka.
3.
Visuell kontroU av h8ger vinges fråmre ytor och vingspets.
4.
Visuelt kontroll av .boger vinges bakre ytor, klaÆFoch
skevroder.
5.
laspektera landiuagsstSllens och dSckæs feondition fi-ån hoger sida.
6.
Visuell kontoÆ av stabilator och hojdroder och dess infastnmgar och
vajeranslutnmgar.
7.
Fortsatt inspektioi^en i omvand ordning på vanster sida. Kontrollera
Pitotroret under vanster vinge. Ev. reng6ring av kabinhuven.

Ininan motorstart

Invåndig kontroll av utrustmng, reglage, sakerhetsbalten och dorrlås.
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Start av motom
(se Sven motonnanualen fer detaljerad mformation)
I. Oppnå vald brSnslekran (h6ger eUer vtoster)
2. ChokenfuUtutvidkaUstart
3. Gasreglagetitomgångslage
4. Huvudstrombrytare till
5. TtodningsayckelntffllageON
%. VridtandnmgsnyckehitiUstartIaget

Når motom startat, satt varvtalet tiU 2 500, lastrumet till. KontroUera att
oljetrycket stigit inom 10 sekunder. Oka inte varvtalet innan tiycket uppnått 2 bar.

7. Minska choken successivt tiU avstSngt låge
8. Slåpåovrigareglage.

VarmkSming och marktest
(se Sven motonnanualen f5r detaljerad infOTmation)
Vann upp motom tills oljetemperaturen mdikerar 50 C. Magnefkontroll
utférs vid 3 850 genom att vrida nyckeln tiU respekdve magetlage.
Varvtalsforlusten far inte overstiga 300 och sldlhiaden mellan magnetema
Får mte vara mer an 110 varv per miaut. Låt motom svalna något efter
testen. Under vintertid kan kylaren behova tackas f5r att uppnå ratt temperatur.

Taxning
Stymingen sker genom noshjulet. Undvik att styra genom att trampa på
fotbromsama. Vid stark vind bor taxmng ske med storsta fSrsiktighet fér
att undvlka en oavsiktlig lattning.

F8re start
l. Stall in hojdmåtaren
2. Satttrimlagetfaineutral
3. Kontrollera rodrens rorlighet
4. Klafflåge0(handtagetfimåt)
5. KontroUera halten och dorrlås

Start
l. Satt gasen gradvis till full
2. KontroUera varvtal och motorinstrument

3. Slapp bromsama
4. Dra spaken iiågot bakåt

Obsen^era: for kortfåttstart, samma som ovan men med ett steg klaff'och
stigning med basta viirieel. Efterfaand som man blir bekant med planets
egenskaper kan starttekniken utvecklas genom att prOva olika idafflågen
och hastigheter.
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-Stigning 
Basta stighastighet (Vy): ca 130 km/timutanldaffvilket ger storsta 
Hojdvinst PA kortaste tid 
Basta stigvinkel (Vx): ca 120 km/tim vilket ger basta hojdvinst 

pa kortaste distans. Stighastighet: 6, I mis 

Planftykt 

1vled 75 % gas erbilles en marschfart pa 190 km/tim enl. foljande varvtal 
Vid havsniva 5 300 
Pa 5 000 fot 5 500 
Pi 8 000 fot 5 800 
Lligre varvtal ger lagre fart, lugnare tlygning , battre ekonomi och storre 
Rackvidd. Dessa varden galler med standardjusterad propeller. 

Glidtlykt 
Anvand nagot gaspadrag for att inte kyla motom for snabbt, ca 3 000 varv 
och fart mellan 110 till 120 km/tim Basta sjunkhastighet: 112 km/tim utan klaff 
ger ett glidtal pa I: 10. 

Final 

Med gasen pa tomgang, 80 km/tim och full klaff blir resultatet en brant final for 
landning pa tringa utrymmen. Anvand motorkraft for att stracka ut eller klaffen 
i lage I i slutet av finalen. 

Landniug 
Gor sattningen genom att lingsam.t dra spaken bakat tills huwdhjulen nir 
marken. Nosen gar ner sa snart manger efter pi spaktrycket. 

Sidvindslandning och begrinsniDgar 
Hill lovarts vinge lagre, vingglid eller en kombination av bada. Rita upp 
kursen strax innan sattning. Max sidvindskomposant 15 kn. 

Missad landning 
Ge full gas, ev. klaff till neutral vid 90 km/� fortsatt i landningsvarvet. 

Avstingoing av motom 
Efter normal landning och taxning ar motom tillrackligt sva1 for att stangas av. 
Efter langre taming med storre pidarg. lat motom ga pa tomgang en stun� 
fore avstangning. 
1. stang radio och transponder ocb ovriga funktioner pa panelen.
2. Vrid startnyckeln till lage OFF
3. Stang huwdstr6mbrytaren
4. Stang branslekranen

Observera: att tackometem raknar tiden mellan det att huvudstr0mbrytaren 
slas pi och av. - Glomm inte att stanga av den! Ta ur startnyckeln nar planet 
limnas obevakat. Det ar ocksa vik:tigt att planet forankras, eftersom parkerings
broms saknas. 

9 
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5. Prestanda

Sektion 5 umehåUer data fi>r marschfarter, stallfarter och landnmg med mera.
Uppgiftema har ta^ts jB-am vid faktiska flygtester med flygplan och motor
i god kondition och nonnala flyglagen.

^lygegenskapema i8r Zodiac CH 601 år på alla satt nonnala. Det finns inga
ovanUga lågen eller funktioner som kraver specialfeunskaper.

Parter som anges ar indikerade farter (IÅS) om ej annat anges. Stariskt tiyck
ar Uka med kabintryck. Veridig fart ar fika med IAS +/- 5 kt vid nonnal
flygning. UppgiftCTna ST givna for standardatmosfar och med mormala flyg-
instrument.

StaUfart (vid maxwkt 450 kg)
Utan klaff 65 km/tim
Med klaÆF 60 km/tim

Ovanstående farter gaUer med motorvarv på tomgang och planet helt enkelt
sanker sig vid stall. Sjunkhastigheten ar relativt h6g med full klaÆF.

Kommihåg:
max klaffart C^f) ST 110 kna/tim.

Startstråckor
På asfalt, utan klaff

Vidhavsnivå(ISA
Vid 3000 fot
Vid 6000 fot

Landningsstrackor
Uppmatta landmngsstråckor 6ver 15 m hinder motsvarar ruUstråckan.

Vid start och landning på gras, sn6 och andra fårhållanden skall beaktas vad som
féresskrivs i BCL-D om berakning av stset- och laadnmgslåiigder.

Rullstråcka
168 m
225 m
295 m

Over 15 m hinder
336 m
450 m
590 m

10
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6. Vikt och blans/lastningsmstruktion

Ett generOst tyngdpunktsomfång gor det latt att lasta Zenair CH 601 UL.
AnvSnd nedaastående tabeller får att berakna och kontrollera att lastrø

Protokoll: exe el
U matttomvikt
PUot
Pass erare
Brånsle - vingtairicar 2 x 45 l
B a e max 18
Total

Vikt
275

80
80
27
18

480

Distansmm
311
750
750
330
1570

Monien
85525
60000
60000

8910
15700

230135

Nedanstående varden maste ligga iaom ramen for alla flygkonfigurationer.

Kg

4SO

425

400

37S

3SO

sas

300

275

^0% MAG 3S%WIAG

28 s&
CM

Beraknin avbrånsleman d L liter ::=fulla tankar)
Besåttnin k

55
80
100
140
160
170

Ba
o

F

F

F

45
20
6

)
9

F

F

F

34
8

18
F

F

55
22

11
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BestSmning av tyngdpunktsISge
Nedan féljer ett exempel på hur maa uppråttar en vikt och balans rapport.

(kopia ur engelska handboken)

CGLIMITS

. Forward = 20% Mac = 11" = 280mm

. Rsar=35%Mac=20"=50Qmm

. MAC = 1430 +/- 15 = 56" +/- %

CRAFTEMPTT

åte ofWei

ILOT

ASSENGER

INFUSELAQE

AGGAGE COMPARTMENT

ænter)

GLOCKERBAGGAGE
GLOCKERFUEL

AL w= wx=

=x=

LIMITATIONS:
. Wh<AX=1058lbs.
. X min. = 265 mm. (forward cg)
. X max. = 445 mm. (rear cg)

12
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7. Beskrivning av luftfartyg och system

Detta kapitel beskriver flygplanets handhavande och system.

Zenau- CH 601 UL uppfyller konstruktionskraven enligt normeraa får
., ultralatta flygplan (AULA) i Canada och (BCAR Sekt. S) En^and.

Konstruktion
Hehnetallkonsfcruktion av fårspand ahiminiumplåt, nitad mot &rs(yvmngar.

Stomme
Flygb^oppen ar utformad av 6061-T6 aluinuuumplåt och Avex mtsystem.
DealiégahåUfastheten hos platen ger flygplanet lang Uvslangd och laga
underhållskostnader tack vare styrkan och korroMonsniotståndet.

Vingar
Vingama har en hoglyflprofil med vmgspetas typ HoCTner som ger max
effekt ur vingbredden. Skevrodren år nåra flullSngd och klafEama år
delade och sitter under vmgarna och fungerar som luftbromsar.

Slyrannordningar
Planet år utruste med mittspak som ar férsedd med ett Y-handtag som medger
dubbelkommando samt Massiska fotpedaler som styr det kraftiga noshjulet.
Pedalema ar férsedda med fotbromsar på bada sidor, vilket kvalificerar planet
får skohang och gor det mycket smidigt vid manovrering på marken. Fenan ar
rorlig i ett stycke fi>r maximal sidvindsfénnåga. Hojdrodret år utm^at med
elektrisk trim som manovreras från styrspaken. KlafEhandtaget shter på
pilotens vanstra sida och reglerar laget i två steg. I det framre laget år klaffen
neutral.

Motoraniaggning
Motom år en Rotax 912 UL, 4-cylindrig, fyrtaktsmotor av boxertyp med en
maxeffekt på 80 hk.

Instrumetpanelea
På panelen framfår piloten finns en uppsattoing standarÆnstnunent for flygiung
och motorkontroll. Nedanstående utrustning motsvarar JAR-YLA. Utover dessa
ar flygplanet utmstat eoUgt opdonslistan.

Flyginstrument
FartmStare, hejdmatare, magnetkomp^is, och kula.

Motorinstrument
VarvtaIsmåtaTe, branslemåtare, oljetrycksmatare, oljetemperaturmatare,
vattentemperatumiatare.

13
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Motorreglage
Gasr^laget ar ett Idassiskt slguti-eglage med justeibart fiTUdions&ste. Fullgas
Erhålls vTd inslgutet låge. En ̂ader ar monterad så att fuUgas erhåUs om reglagets
lånkann faUerar. Om fiiktionsfastet mte ar råttjusterat kan en tendens tUl sjalvgas
uppstå. Justeirøgen g6rs på fastet som sitter fi-amfor branddcottet. Choken sitter

r vid sidan av gasreglaget. Forgasarvamuung sker automatiskt.

Huvudstrombrytaren ansluter ekystemet till ett 12 volts batteri kopplat tiU
generatom och år sakrat tUl 15 amp. fer mer mfonnation se motormanualen.
Tandningsnyckeln maste vara i låge ON for att motorn dcaU fungera. For
sakeriiets skull, ta altdd ur nyckehi iiar motom inte ar igang. Observera att
motom forstatter att ftingera aven om huvudstrombrytaren stångs av, men inga
insfirument fi.mgerar. Motom har dubbla tandsystem.

Alla strombrytare år på i uppåtlage och aUa reglage ar på i mskjutna lågen,
utom choken som ar på i utdraget lage. Alla såkringar sitter på instrument-
panelen och ar av autonaattyp. Batteriet sitter monterat i motonxmunet.

BrSnsIesystem
Planet ar utmstat med dubbla vmgtankar av svetsad aluminium och lymmer
45 liter vardera. Taricama har fingematsfiltCT ochtanldocken år férsedda med
ventilationshål. Brånslekranen av våljartyp, hogerMsnster/stangd sitter på
mstrumentbradans inittpaael, latt åtkomlig får piloten med
hoger hand. Som komplement till den mekaniska brtoslepumpen finns en
elektrisk som manovreras med strOmbrytare på instrumentpanelen. For drfinering
finns en kran vid lagsta punkten under respektive vinge, samt
en får bransleuppsmilingen jGrån férgasama, under motorrummet.

Propeller
Denna maskin 'år utiTistad med en Sport Prop 3-blads propeUer som ar naanuellt
justerbar. Propellem år fi-ån fabriken instålld fér optunala prestanda, men det går
att andra den får battre sdg eller fart resurser. For att undvika vibrationer ar det
viktigt att aUa bladen har exakt sainma vinkel och att bladen ar ordentUgt fastsatta
i navet. Konsultera alltid propellermanualen vid andringar. For battre stigeffekt
minska vinkeln en V* till Vi grad, och får hegre fartresurser okas viakeln med ca
l4 grad. Observera att stigférmågaa namskaT om propellem stalls in får hogre fart.

LandstaII
LandstaUet består av individueUt upphangda huvudstaU, ̂ ådrade med kraftiga
gunimicords och fi?rsedda med stabila vertikalaxlar fér att klara ojamna underlag.
Det styrbara noshjulet år av saaama typ. Slcivbromsaraa på respektive huvudhjul
ar enkelverkande odi gQr det latt att byta dåck.

Kabinhuv
Den komfortabla kabinen kan nås från bada sidor av flygplanet genom att
haven har oppDmgsbara gåagjårn på respektive sidor och kan fallas åt två

hall. Var noga med att bada sidoma år reglade innan start. Forsék inte att
oppnå huven unda- fiygiung.

14
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Sittplateser 
Planet ar konstruer-at for tva sittplateser, sida vid sida. Sittdynorna ar 10s
tagbara tor att enkeh kunna hillas rena och torra Sakerhetsbaltena ar av 
trepunktstyp och iniastningarna skall alhid kontolleras noga infor vaje 
flygning och justeras fOr att sitta at runt kroppen. 

Ventilation 
Det finnes friskluftdyser som kan åpnes innenfra. 
Det :finns ocksa kabinvarme som :fungerar genom att luft paserar 
En mask runt ljuddAmparen och mynnar ut vid fotpedalerna. 
Skjuteglaget sitter pi instrumentbradan. Var vaksam pa risken for 
att avgaser kan trlinga in i systemet och orsaka alvarliga olyckor. 

Dynamiskt och statiskt tryck 
Pitotroret som ger bade det statiska och dynamiska trycker sitter pa 
vanster vinges undersida och maste aktas noga. Att blasa i roret kan 
forstora fartm.Ataren. 

Bagageutrymme 
Detta bestir av det bakre utrymmet i kabinen samt _en bagagelucka pa 
Respektive vinge och far totalt innehalla upp till 18 kg jamt rordelad och val 
forankrad last. Var noga med att vikt och balans blir korrekt 
- se sketion 6 for berakningsforfarande.

Extrautrustning 
Flygplanet lean forses med fran fabriken utprovade tillbehor sasom skidor, 
standardflottorer eller amfibieflottorer etc. Vid installation av sidana tillbehor 
andtas forutsattningarna for prestanda och manovrerbarhet och piloten maste 
ha ratt behorighet och planet skall besiktigas och godkannas for att vara 
luftvardigt. 

Planet skall i ovrigt vara utrustat enligt norske bestammelser och forsett med 
ratt identitetsmarkeringar. Se till att alltid medfora denna manual och ovriga 
handlingar som kravs vid all tlygning. 

15 
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8. Service och underhåll

Denna avdelning innehåller procedurer, rekommeaderade av fabrikeii, fér riktig
hantering av service och underhåll. Den tar också upp viktiga inspektions- och
åtgardsfårfaranden som maste utféras tor att planet skall bibet^Ua sin fi-achér
och tiUf5rUtUghet. Det år av betydelse att man f&ljer schemat for sm5qning och
ferebyggande underhåll med haasyn tal Uimat och flygférhåUanden.

Hantera alltid planet med stor férsiktighet. Tiyck aldrig på de luftbfcande plat-
ytoraa. For att sanka stjårten, lyft vid propellerhuvea eller dra férsktigt ner vid
flygkroppens bakre del. For att forflytta planet på marken, undyik att dra i
vmgarm. Det går bra att slguta eller dra vid propeUerfastet Folj aUtid de
allmanna sakerhetsreglema, speciellt vid propelleronirådet.

Eftersom planet ar byggt helt i metaU av specieU aluinimumlegering f6r flyg-
andamål år det motståndskraftigt mot rostangrepp och kraver mimmalt under-
hall, aven om det iate finvaras i hangar. Polyuretanlacken behåller sin glans
under lang tid om man haller ytoma rena med en mjuk svamp och Ute diskmedel
i vattnet. Skolj alltid ordenriigt efteråt.

UnderhåIIsprogram
Foljande rilrtlmfer ar ett minimum for underhåll som maste féljas får att planet
skall hållas i god kondition. Den féreslaga 25-tunmars intervallen elimmerar
på inget sStt behovet av tUlsyn fére och efter flygning. Underhållet år en del av
pilotens ansvar och att se till att plauet år flygvardigt vid vaqe tillfalle. De rekom-
menderade 25- och 100-timmarsoversyaeraa ar tiU fér att identifiera reparation-
och underhållsbehov och for motom galler Rotax underhållsmanual. Glem inte
att ftra in tidpunkter och åtgårder i respektive journaler.

Service och underhållsarbeten b6r utforas av en kvalificerad person. AnvSnd
endast orginaldelar från Zenair och fi-ån Rotax vad galler motom. F6r att utnyttja
Zenairs tdeniska support eller for att bestalla reserydelar, kontakta:

Czech Aircraft Works s. r.o.
Lucni1824
686 02 Stare Mesto
Czech Republic
Tel +420 632 501 013 Fax -429
Email: aircraftlStinbox. vol. cz
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Oversyn 25 timmar
Gor en generell oversyn och beakta sarskUt féljande:

AUmSnt: Se till att inga kablar eller slangar år skavda och att inga fasten och
anslutnuigar ar l6sa (bensin, vatten, olja och el). Konti-oUera att alla vridfasten
ar på plats och fungerar.
Reglage: Hall efter ev. rost på ståldetaljer (rengor och inåla om efter behov).
Sm6q~alla rtrliga delar (gångjarn, fåsten, bussningar, etc) och kontroUera
rorlighet och infåstnmgar.
LandstSM: inspefctera samdiga hjul och dess upphångningar samt bromsama
och dackens kondition och lufttryck.
Kabinen: rengQr efter behov med ISmpliga åtgarder beroende på material.
Hall golvet rent och pedalutrymmet fiitt från grus och smuts.
Kabmhuv; Materialet ar av plexiglas och ar kansligt f6r kemikalier.
Anvand inte bensin, sprit, olja, turner eller andra losningsmedel. SkafFa om
mojligt "Windex" eller Ukimnde specialmedel, eller anvSnd vatten och en
mjuk svamp.
Batteri: av torrbatteri typ. KontoUera fastsaitning. Ladda vid behov.
PropeUer: KontroUera att inga skador har uppkommit på framkanter och spetsar
och att mga sprickbildningar uppstått. Anvånd olja eller vax for att guida bort
insektsrester och smuts.

Motoutrymme: Undersfik hela utryaamet inklusive vaxellåda, avgassystem,
brånslesystem, oljesystem och kylsystem. Ta bort ev. oljerestw, gras, damm
och smuts for att ininska risken fér brand. RengSr luftfiitren till férgasarna.
Motor: fålj féreskrivna procedurer i Rotax service- och underhållsmanual.
Motorhuv: Kontrollera att fastsåttningsanordningama låser ordentfigt och att
Inga sprickor eller skadoruppkommit.
BrSnslesystem: KontroUera noga att inga låckor uppsÆått och att alla ledningar
och fåstett ST korrekta. Byt eller reagOT ev. branslefilter.
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Oversyn 100 timmar (dier var 6: e månad)
Gor rent flygplanet ufrvåndigt, såvål som invandigt och avlagsna inspektions-
luckan bakom resp. ryggstod. Gor en total genomgång och mspektion med
avseende på skader, f5rslitningar och rost.

Nospartiet: Motoroversyn enligt Rotax servicemanual. Kontrollera och
inspektera reg^age, kablar och slangar, motorfåste, propeller, batteri, avgassystem,
kylare, brandskott, noshjul och dåck. Kontrollera att alla férskmvningar ar dragna
och lasta.
BrSnslesystem: kontrollera att det inte finns några ISckor och undersSk
slangamas och kranamas kondition. Byt ut eller reagor férekommande filter.
Ftygkroppen: uadersQk alla plåtytor och den innre strukturen med avseende på
losa nitar, bultar, rost och bucklor p.g.a ovarsam hantering eller extrema
belastningar. Kontrollera att inte draneringshålen i flygplaaets botten ar igensatta.
Reglage: gå igeaom alla rorliga delar och undersok med hansyn till slitage.
Vingar: Koatrollera plåtytoma med avseende på rost och bucklor
och byt ut ev. losa nitar. Kontroller speciellt alla fram och bakkanter. Kontrollera
alla røfåsfcningar under den iQstagbara tåckplåten. Kontrollera klaff
och skevroderfoibmdelsea och respektive andstopp.
Stjartpartiet: betr. ytmaterial och fåsten, kontroller som fér flygkroppen samt
mfastnmgen i deana. Inspektera wireandar, triinanordnmgen och andstopp.
LandstSIIet: samma som vid 25 tmunars oversynen.

Smorjning skall goras på fiiljande stallen: (med vanlig motorolja)
Åtkomliga utifrån:

alla rOrliga delar och lager
alla vridpunkter fi>r klafFar och roder
gångjam och handtag

Åtkomliga fi'ån kabinen:
styrspaksupphångnmg och pedaler
bromspedaler och wireåndar
choke och gasreglage

Åtkomliga i flygkroppen via lyggstodea:
alla rorliga delar, upphångningar och wireandar.

Smoq med kuUagerfett, 5vre och undre noshjulsupphångnmg samt
noshjulsaxeln. Undersék upphåi^nmgen av huvudstallet och se tiU
att gummibuffertama ar hela och sitter på plats, 6vre och undere på
bada sidor.

Efter geuomgången och motoroversynen och ev. reparationer återmonteras
motorhuven. Kontrollera igen alla saka-hetslås och rérliga delar och
goren motorkOnung fér kontroll enligt Rotax servicemanual.
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Reparationer

Om allvarligare fei upptåcks under tUlsyn fore flygiiing eller vid service-
tillfallena, kontakta Zeaair fer konsult^ion om lampliga åtgarder. Forsfik
urte reparera eller underhålla planet utan nådvåndiga kvaliÆikationer. Sok
alltid forst efter relaterad uifonnation ur tillgangllga riftaingar och hand-
backer. Anvand alltid godkanda reservdelar.

Utbyte av nitar borra ut é&ess på annat satt avlagsna rostiga eller lossnade
nitar. Anvand Avex mtar och gå upp ett steg i storiek om nodvandigt och
ersått, eller komplettera på ca 12 imn avstand. Skada inte mvåadiga delar
vid ev. bomring.

PIåtsprickor; om en liten spricka uppstår, borra ett hål (ca 3,2 mm)
i slutet på sprickan f5r att stoppa den. Om en spricka fortsatter att vaxa,
nita en plåt av motsvarande tjocklek Over den med max aitavstånd på
40 mm. Undvik att borra vid mvandiga férstarkmngar.

BucHiga bakkanter (som kan uppkomma genom ovarsam hantering):
De ar av ringa betydelse fér flygegenskapema så lange de inte overstiger
15 mm på avstand av I m, men kan påverka trimmningea.
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