Serviceordre – Materiell
Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er
satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører
og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEORDRE – 9804
HENVISNING:

Relative Workshop, PSB 091098-A, 10.9.98

FORMÅL:

Kontroll av mulige løse endefester (kabelsko) på kabelføringen
for kutthåndtak.

STATUS:

Kabelsko med malje som er montert på enden av
kabelføringen på kutthåndtakene kan være montert uten at
de er klemt godt nok fast, noe som kan resultere i at disse
løsner fra kabelføringen.
Dette kan medføre utilsiktet cutaway på hovedskjermen.

IDENTIFIKASJON::

Alle Vector seletøy produsert mellom 1. januar 1996 og 1.
september 1998, både privateiet, elev- og tandem seletøy.

BAKGRUNN:

Ved montering av kabelsko med malje på enden av
kabelføringene for kuttkablene fant en medarbeider på RW-shop
ut at han kunne ”forbedre” måten disse var festet på. I stedet for
å klemme disse på med et hardt avtrykk av Nicopress tang, noe
som resulterte i et markert avlangt festemerke, monterte
vedkommende disse med flere mindre anslag rundt kabelskoen,
noe han mente ga et bedre utseende. Disse ble da ikke festet godt
nok i forhold til kravene. Monteringen ble skjult av den svarte
krympehylsa.

SERVICE:

Innklemmingen av kabelskoen kontrolleres på alle Vector
seletøy før neste hopp i henhold til tegning nedenfor.
Kontrollen utføres enklest ved å fjerne krympehylsa som skjuler
innfestingen. Ved litt øvelse kan kontrollen utføres uten at
krympehylsa fjernes. Ny krympehylse må eventuelt monteres før
utstyret tas i bruk.
Innklemmingen på kabelskoen skal synes som et markert avtrykk
med avlange spor etter ett hardt avtrykk med tang, med cirka 10
mm bredde. Disse er korrekt utførte, og utstyret er godkjent for
videre bruk (Fig 1 & 2)
Dersom det ikke er ett markert avtrykk, men derimot cirka 8
mindre anslag (hakk) i kabelskoen er disse utført feil i henhold til
ovenfor (Fig 3 & 4).
I det tilfellet at kabelskoen er feil montert, må den klemmes fast
på nytt med riktig verktøy (Nicopress verktøy). Påklemming
utføres av materiellreparatør. Eventuelt kan hele kabelføringen
skiftes ut. Utstyret skal ikke hoppes med før feilen er rettet.
Se egen illustrasjon for riktig og feil montering av kabelsko.
Dersom kabelskoen har løsnet eller løsner ved kontroll kan den
ikke monteres tilbake, men ny kabelsko må monteres.
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UTFØRELSE:

Kontroll utføres før neste hopp.
Kontroll utføres av Materiellkontrollør, og anmerkes i
utstyrets hovedkontrollkort, merket ”Mod 9804 – Godkjent”.
Komplett kabelføring kan skiftes ut av Materiellkontrollør.
Eventuell ny montering av kabelsko utføres av
Materiellreparatør.
Klubber
Hovedinstruktører
Materiellkontrollører
SU
F/NLFs Internet sider
Hærens Jegerkommando

DISTRIBUSJON:

SU – Materiell 09.10.98
ILLUSTRASJON FOR GJENKJENNING AV MONTERING AV KABELSKO:

RIKTIG

Korrekt p åklemming har to
markerte, ovale avtrykk som
indikerer riktig innpressing
av Nicopress verktøy.

10 mm ± 0.5 mm

Skjøt

FEIL

Feil montering har flere
mindre avtrykk som
indikerer flere anslag
rundt omkretsen p å
kabelskoen.
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