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Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er 
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hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet. 
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SERVICEORDRE – 2015-02 

HENVISNING: AAD Product Service Bulletin 01-2015 (PSB 01-2015) 

FORMÅL: Bytte av enkelte kutter på Vigil nødåpner 

STATUS: Obligatorisk – før neste hopp – for alle berørte kuttere 

uavhengig av plassering over eller under pilotskjerm! 

IDENTIFIKASJON: Alle Vigil kuttere er merket med DOM på kutteren. Kuttere 

merket med dato 03-15, 04-15, 05-15, 06-15 og 07-15 er berørt 
av denne SO (se bilde under). 

 

BAKGRUNN: AAD har oppdaget at enkelte kuttere til Vigil produsert mellom 
1. mars 2015 og 31. juli 2015 kan ha skarpe kanter på innsiden 
av kutteren. Dette har medført stor slitasje på loopen og fare for 
at loopen kan ryke. 

Dette gjelder ALLE kuttere til Vigil med ovennevnte DOM - 
både kuttere montert på Vigil enheter og erstatningskuttere solgt 
som løse kuttere. 

Se AAD PSB 01-2015 for ytterligere informasjon om 
identifisering av berørte kuttere og detaljerte serienr (vedlagt). 

SERVICE: 

 

 

 

 

 

UTFØRELSE:  

For kuttere som er berørt gjelder følgende: 

1. Kutter skal sendes til AAD for kontroll og erstatning (se 
utførelse for detaljer). 

2. Loop skal byttes uavhengig av synlig slitasje etter utført 
bytte av kutter. 

3. Påføre utført SO i loggkortet til riggen. 

For kuttere som ikke er berørt trengs det ingen tiltak. 

AAD erstatter alle berørte kuttere. Alle berørte kuttere skal 
sendes inn for kontroll uavhengig om det er funnet slitasje på 
loopen eller ikke.  

Norsk forhandler for AAD – Spot On AS – har etter avtale med 
AAD tatt på seg oppgaven med felles forsendelse til 

produsenten. Dette gjelder for alle berørte enheter også de som 
ikke er kjøpt hos Spot On AS. Berørte kuttere sendes (se adresse) 
eller leveres til Spot On AS for videre håndtering.  

Etter retur av kutter fra AAD så monteres kutter i riggen på 
vanlig måte. Alle looper på rigger med berørte enheter skal 
byttes ved ny HK eller ompakk av norsk MK eller MR.  
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Loggkortet påføres ”SO 2015-02 OK” av MK eller MR etter 
gjennomført bytte av kutter. 

Adresse:  

Spot On AS 

PB 670Sentrum 
0106 Oslo 

 

Tillegg lagt til 19-11-2015 for tilpassing til publisering på F/NLF 
hjemmeside. 

Denne versjon er publisert uten PSB fra AAD.  

Full PSB 01-2015 finner dere her: 

http://www.vigil.aero/wp-content/uploads/PSB-01-2015-.pdf 

 

 

DISTRIBUSJON: 

 

 

Klubber i F/NLF 

Hovedinstruktører 

Materiellkontrollører 

Materiellreparatører 

SU 

Sky Design verksted AS 

Spot on AS 

F/NLFs hjemmeside på Internett 

Hærens Jegerkommando 

Luftfartstilsynet 

 

Oslo, 17. november 2015 

 

Eirik Breen 

materiellsjef F/NLF 
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