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 – 2004-02
HENVISNING:

Performance Designs “Safety Information Sheet: Control System
Malfunctions”

FORMÅL:

Redusere slitasje på soft links og sannsynlighet for feilfunksjoner
forårsaket av deler av soft links eksponert utenfor løftestroppens
løkke.

STATUS:

Obligatorisk:
• innen 22. mars 2004 på hovedskjermer
• ved neste ompakk for reserveskjermer

IDENTIFIKASJON::

Alle soft links fra godkjente produsenter, PD, PdF, Aerodyne,
Precision Aerodynamics og Flight Consepts. Unntatt er PdFs
softlinks montert på PdF løftestropper som har snap-button for
feste av soft links. Hvis PDs Soft Riser Cover er i bruk feste av
soft links utelates.

BAKGRUNN:

PD har anbefalt å feste tapemarkør til løftestropper for PD
SLINKS softlinks, for å minimere slitasje og sannsynlighet for
feilfunksjon. Aerodyne, Paratec og Flight Consepts har også
anbefalt overfor F/NLF å gjøre det samme.

SERVICE:

Softlinks som ikke brukes sammen med PDs Soft Riser Cover
(SRC) skal festes til løftestropp med Super Tack (vokset
festetråd, flat, nylon, bruddstyrke 80 lbs/37 kg).
Festing av soft links med tapemarkør (PD Slinks):
1) Softlinks tapemarkør føres så langt opp i løftestroppenes
løkke som mulig.
2) Super Tack tres gjennom tapemarkør, og gjennom
løtestroppens løkker på begge sider.
3) Supertack festes med ”surgeons knot” og sikres med en
”overhand knot” slik at knutene skjules inne i
løftestroppenes løkke.
4) Tapemarkøren må ha en viss slakk, slik at belastning på
løftestroppen ikke overføres til tapemarkøren.
Festing av soft links med ring (Aerodyne, Presicion
Aerodynamics, PdF (PdF kun hvis løftestropp ikke har ”snap
button)):
1) Softlinks låsering føres så langt opp i løftestroppens
løkke som mulig.
2) Supertack tres gjennom løftestroppenes løkke på begge
sider, slik at de går gjennom softlinks låsering.
3) Supertack festets med ”surgeons knot” og sikres med en
”overhand knot” slik at knutene skjules inne i
løftestroppenes løkke.
Festing av softlink fra Fight Consepts:
1) I prinsipet som for links med tapemarkør, bortsett fra at
Super Tack skal tres gjennom den løse enden på soft
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Super Tack skal tres gjennom den løse enden på soft
linksen.
UTFØRELSE:

Utføres av MK eller MR.

DISTRIBUSJON:

Klubber
Hovedinstruktører
Materiellkontrollører
SU
Sky Design
F/NLFs Internet sider
Hærens Jegerkommando
Luftfartstilsynet

Stavanger, 02. mars 2004
Rolf I. Sotberg
materiellsjef F/NLF
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