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

SERVICEBULLETIN – 2015-01
HENVISNING:

Det vises til ny manual for Javelin seletøy publisert av Sun Path i
oktober 2014, samt SO 2013-03 som omhandler måling og
korrekt lengde på kuttkabler til Javelin seletøy.

FORMÅL:

Avklare praksis for måling av kuttkabler på Javelin seletøy.

STATUS:

Gjelder alle Javelin seletøy (også elev-versjon) uavhengig av
produksjonsdato.

IDENTIFIKASJON:

Sun Path Javelin seletøy

BAKGRUNN:

I oktober 2014 kom Sun Path med en ny manual for Javelin
seletøy. Manualen er tilgjengelig på hjemmesiden til Sun Path
både som interaktiv versjon og som pdf-versjon for nedlastning.
Den nye manualen oppgir en ny fremgangsmåte for å måle
korrekt lengde på kuttkabler og målene er også endret i forhold
til det angitt i Sun Path Service Bulletin 008 (SPSB008) utgitt i
2013. SPSB008 er inkludert i SO 2013-03 som omhandler
kuttkabler på Javelin seletøy. Utfordringen er at ny manual og
SPSB008 ikke stemmer overens. Alle kuttkabler tilpasset iht
SPSB008 vil derfor ikke matche den nye manualen utgitt i 2014.
Denne SB omhandler derfor en presisering av hvordan kuttkabler
skal måles og tilpasses for alle Javelin seletøy (se utførelse).

SERVICE:

Kontroll av kuttkabler ved gjennomføring av normal
hovedkontroll. Ingen strakstiltak nødvendig.

UTFØRELSE:

Følgende praksis skal følges for korrekt måling og lengder på
kuttkabler for Javelin seletøy:


På seletøy eldre enn oktober 2014 skal kuttkabler
være iht SO 2013-03 (SPSB008).



På seletøy produsert oktober 2014 eller nyere skal
kuttkabler være iht manual for Javelin seletøy datert
oktober 2014.



Ved tilpassing av nytt kutthåndtak så skal måling og
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lengder være iht manual datert oktober 2014. Dette
gjelder alle Javelin seletøy uavhengig av
produksjonsdato.
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