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Generelle oplysninger 

 
De følgende sider indeholder generelle oplysninger og grundlæggende data for OY-
RAF. 
 
Flyet 

Europa Classic Tri-gear er højtydende, hjemmebygget fly med vinger, haleplan og 
halefinne bygget i en skum-glasfiberteknik. Kroppen består af formstøbte 
glasfiberskaller med indsatte glasfibermoduler og forstærkninger. OY-RAF er 
oprindelig påbegyndt som en mono-wheel-konstruktion med et centralt hovedhjul og 
støttehjul under vingerne, men er inden færdiggørelsen ombygget til et konventionelt 
tri-gear understel. 

Flyet kan let adskilles for transport på en trailer. 

Designer 

Ivan Shaw, Europa Aircraft Ltd. 
The Control Tower, Wombleton Airfield, Moorfields Lane, 
Wombleton, York, YO62 7RY, United Kingdom 
 
Bygger 

Flybyggegruppen Østjylland / Bjarne Jensen 
Skyttevænget 4, 8370 Hadsten 
 
Konstruktionsoplysninger  

Luftfartøjet er bygget efter retningslinjerne i BL 2-2 under kontrol af KZ & Veteranfly 
Klubben. 
 
Byggeprojektet er startet under byggetilladelse: 97-04 (06-06-1997) 
Byggeprojektet er færdiggjort under byggetilladelse: 2011-06  (07-10-2011) 
 
Byggerier er påbegyndt: 15-03-1997. 
 
VK-kontrollant for stel: Jørgen Skov Nielsen 
VK-kontrollant for systemer: Jørgen Skov Nielsen 
 
Første flyvning 

Pilot: 

Dato: 

Sted:  

https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV3dm_ob3bAhXGHpoKHYHtCg8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.theeuropaclub.org/the-europa/europa-aircraft-ltd&psig=AOvVaw194IVgtxlLxnLebTznEmwi&ust=1528313452766682


Afsnit 1 KZ & VETERANFLY KLUBBEN  (EAA 655) 
Alment Type: EUROPA Classic Tri-gear Flyvehåndbog for OY-RAF 

  

 
1 - 4 

 
 

Grundlæggende data 

 

• Motor Rotax 912ULS, 4-cyl, 4-takt, 1211 cm3, 
100 hk ved 5800 RPM 
Serienummer: 4426599 

• Propel Airmaster AP332 constant speed, 
Bladtype: WD N62 R  
Diameter: 160 cm (63 in) 
Serienummer: 446 

• Reduktionsgear 

• Sæder 

2,43:1 

2 

• Spændvidde 8,27 m 

• Vingeareal 9,485 m2 

• Sideforhold 7,096 

• Længde 5,84 m 

• Højde 2,13 m 

• Spændvidde af haleplan 2,44 m 

• Areal af haleplan 2,05 m2 

• Bredde af krop 1,12 m 

• Maksimum vægt i bagagerum 36 kg 

• MTOW 590 kg 

• Tomvægt 398,4 kg 

• Maksimum tilladt last 191,6 kg 

• Maksimum vingebelastning 62,2 kg/m2 

• Hovedhjulstørrelse 5.00 x 5 

• Næsehjulstørrelse 

• Afstand mellem hovedhjul 

4.00 x 5 

1,75 m 

• Brændstoftype MOGAS unleaded, min 95 oktan/ 
AVGAS 100LL 

• Brændstofmængde Total 70 l, brugbar 68 l 

• Motorolie AeroShell Sport Plus 4 Aviation Oil Rotax 
Viskositet 10W-40 
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Mængde 3,0 - 4,0 liter 

 

Cockpit layout 

 

 
 1. Højdemåler  12. Udtag 12 VDC  23. Tankindhold 

 2. Fartmåler  13. AUDIO intercom  24. Flaps switch 

 3. Trimindikator  14. Automatsikringer  25. Parkeringsbremse 

 4. EFIS-D100  15. Tændingsnøgle  26. Hjulbremser 

 5. Advarselslamper  16. Hovedafbryder+ALT  27. Gashåndtag 

 6. GPS  17. Motorinstrumenter  28. Choker 

 7. Magnetisk kompas  18. Brændstofpumpe  29. Brændstofhane 

 8. RPM og MAP  19. Afbrydere  30. Ventilation 

 9. Radio og XPDR  20. Propelstyring   31. RAM mount 

 10. Intercom  21. Flaps+trim afbr.  32. Seriel til EFIS+GPS 
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 11. Brændstofviser  22. Trimkontakt  33. Timetæller 
 

  

Forkortelser og terminologi 

 
Almen flyvehastigheds-terminologi og forkortelser anvendt i denne håndbog: 
 

CAS Calibrated Airspeed er indikeret hastighed rettet for positions- og 
instrumentfejl. 

C.G. Center of Gravity er tyngdepunktets beliggenhed. 

IAS Indicated Airspeed er hastigheden, der vises på hastighedsmåleren. 

MAP Manifold Air Pressure er manifold-tryk i tommer kviksølv (inHG) 

TAS True Airspeed er CAS korrigeret for højde og temperatur. 

TP Tyngdepunkt 

RPM Revolutions Per Minute - omdrejninger per minut. 

VA Manøvrehastighed er den højeste hastighed, hvor fulde rorudslag 
ikke vil overbelaste flyets struktur. 

VFE Maksimal hastighed med udsat flaps. 

VNE Never Exceed Speed er den hastighed, der aldrig må overskrides. 

VNO Maksimal marchhastighed, der kun må overskrides i rolig luft, og da 
kun med forsigtighed. 

VS1 Stallhastighed ved maksimum vægt med flaps oppe 

VSO  Stallhastighed i landingskonfigurationen. 

VX Hastighed for bedste stigevinkel. 

VY Hastighed for bedste stigerate.   
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 Begrænsninger 
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Indledning 

Afsnit 2 indeholder operative begrænsninger, instrumentafmærkning og skiltning 
som anvist i Byggehåndbogen eller specielt påbudt af Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen (TBST). 

Hastighedsbegrænsninger 

Hastighedsbegrænsninger og deres operationelle betydning er vist i fig. 2-1. 

 
 

 
Hastighed 

 
IAS 

 
Bemærkninger 

 
VNE 

 
Never Exceed Speed 

 
150 

 
Overskrid aldrig denne hastig- 
hed 

 
VNO 

 
Maximum Structural Cruising Speed 

 
131 

 
Maks. marchhastighed, der kun må 
overskrides i rolig luft  

 
VA 

 
Maneuvering Speed 

 
105 

 
Anvend ikke fulde rorudslag over denne 
hastighed 

 
VFO 

 
Maximum Flap Operating Speed 

 
83 

 
Maksimal hastighed for ud- eller 
indtagning af flaps 

 
VFE 

 
Maximum Flap Extended Speed 

 
83 

 
Overskrid ikke denne hastighed med flaps 
ude 

Fig. 2-1. Alle hastigheder er anført i KNOB. 

Farveafmærkning af hastighedsmåler 

Farveafmærkning af hastighedsmåler og farvekodernes betydning er vist i fig. 2-2. 

 
Afmærkning 

 
 IAS område 

 
 Betydning 

Hvid bue 44 - 83 

 
Flaps operationsområde.  Nedre grænse er max. vægt 
VSO.  Øvre grænse er max. hastighed for udsætning af 
flaps VFE.  

Grøn bue 49 - 131 

 
Normalt operationsområde.  Nedre grænse er max. vægt 
VS ved forreste TP leje med flaps inde.  Øvre grænse er 
VNO.    

Gul bue 131 - 150 
 
Operationer skal udføres med forsigtighed og kun i rolig 
luft. 

Rød linje 150 
 
Max. hastighed, der aldrig må overskrides. 

Fig. 2-2. Alle hastigheder er anført i KNOB. 



KZ & VETERANFLY KLUBBEN  (EAA 655) Afsnit 2 
Flyvehåndbog for OY-RAF Type: EUROPA Classic Tri-gear Begrænsninger  
 

 
 

2 - 3 

 

Motorbegrænsninger 

Motorfabrikant: BRP-Rotax GmbH & Co KG 

Motormodel: 912 ULS 

(Se motormanual for detailoplysninger om ændringer af motor) 
 
Begrænsninger for start og kontinuerlig ydelse: 

Max. ydelse for start: 100 hk 

Max. kontinuerlig ydelse: 94 hk 

Max. motoromdrejninger: 5900 rpm 

Max. kontinuerlige motoromdrejninger: 5500 rpm 

Max. cylinderhoved temperatur: 135°C 

Min. Olietemperatur: 50°C 

Max. olietemperatur: 130°C 

Olietryk: minimum: 2 bar - maximum: 5 bar1) 

Benzintryk: minimum: 0,15 bar - maximum: 0,4 bar2) 

Noter: 
1) Max. 7 bar er tilladt i en kort periode efter en kold start. 
2) Der er intet instrument for benzintryk i OY-RAF. 

Motorvæsker: 

Benzintype: Min. RON 95 - Mogas EN228 Premium, Premium Plus 
 eller Avgas 100LL 

Olietype: Multi Grade 15W-40 

Propel: 

Propelfabrikant: Airmaster Propellers Ltd 

Model, propel: AP332 

Diameter: 160 cm (63 in) 

Propelkontroller: AC200 

Statiske omdrejninger, minimum: 4300 rpm 
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Afmærkning af motorinstrumenter 

Farveafmærkning af motorinstrumenter og dens betydning er vist i fig. 2-3. 

Instrument Enhed 

 
Rød linie 

 
Grøn bue 

 
Gul bue 

 
Rød linie 

 
Minimums- 

grænse 

 
Normalt 
område 

 
Advarsels- 

område 

 
Maximums- 

grænse 

Omdrejningsviser  rpm 1400 1400-5500 5500-5800 5800 

Manifoldtryk - MAP In Hg  24,0 - 27,5   

Olietemperatur °C  50 - 130  130 

CHT °C  50 - 135  135 

Olietryk bar 2,0 2,0 – 5,0  5,01) 

Batterispænding V 12  12 – 15  15 

1) Max. 7 bar er tilladt i en kort periode efter en kold start (i røde område). 

Fig. 2-3. Begrænsninger på motorparametre. 

Vægtbegrænsninger 

 Max. startvægt: 590 kg 

 Max. landingsvægt: 590 kg 

 Max. vægt i bagagerum: 36 kg 

Tyngdepunktsbegrænsninger 

Tyngdepunktsområde: 

 Forrest: 147,3 cm agten for datum ved en vægt af xx,x kg 

 eller mindre, med en lineær ændring til 

  153,0 cm agten for datum ved en vægt af xx,x kg 

 med en lineær ændring til 

  158,8 cm agten for datum ved en vægt af xx,x kg 

 Bagerst: 158,8 cm ved alle vægte. 
 
 Datum: 73,4 cm foran bagkant af cowling recess på kroppen. 
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Rorudslagsbegrænsninger 

 Sideror: Min. 30° / max. 32° til hver side fra neutral. 

 Krængeror: Min. 22,5° / max. 25,5° udslag op fra neutral. 

  Min. 19,0° / max. 22,0° udslag ned fra neutral. 

 Haleplan: Min. 12,0° / max. 13,0° udslag op fra neutral. 

  Min. 4,0° / max. 5,0° udslag ned fra neutral. 

 Trimklap: ± 6° udslag fra neutral. 

 Flaps: Min. 25° / max. 27° udslag ned fra neutral. 

Manøvrebegrænsninger 

Dette luftfartøj er bygget efter retningslinjerne i BL 2-2 og forsynet med en National 
Flyvetilladelse. Det er derfor ikke certificeret i nogen bestemt kategori. 

Luftfartøjet er imidlertid konstrueret og bygget til operationer i: 

 Normal-kategorien  

Byggehåndbogen og BL 1-12 fastsætter den krævede minimum instrumentering 
og udstyr for de forskellige former for flyvning. Dette luftfartøj, OY-RAF, er bygget 
og udstyret til følgende former for flyvning: 

 VFR dag  

 

Belastningsfaktorer 

 
Kategori 

 
Normal 

 
"Utility" 

 
Kunstflyvning 

Totalvægt 590 kg Ikke godkendt Ikke godkendt 

Flaps oppe  +3,8 G 
 -1,9 G 

Ikke godkendt Ikke godkendt 

Flaps nede 
 +3,8 G 

-1,9 G Ikke godkendt  
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Benzinbegrænsninger 

 Total benzinmængde: 70 ltr 

 Brugbar benzinmængde (alle flyvekonditioner): 68 ltr 

 Ikke brugbar benzinmængde: 2 ltr 

 Godkendt benzintyper: Mogas unleaded 90 oct eller højere 
  Avgas 100L 

 Note: Benzintypen har indflydelse på serviceinterval for motoren. 

Sædebegrænsninger 

Vægt i forsæde(r): Minimum: xx,x kg  Maximum xxx,x kg 

Begrænsningsskilte 

Følgende begrænsningsskilte er monteret: 

1. Nær indgangen til kabinen med 5 cm høje bogstaver teksten: 

 

2. Fuldt synligt for passageren et rødt skilt: 

 

3. Foran passagersædet (højre): 

 

4. Ved hastighedsmåleren (under EFIS skærm): 

 
  

EXPERIMENTAL 

DETTE LUFTFARTØJ ER AMATØR-
BYGGET OG OPFYLDER IKKE STAN-
DARD LUFTDYGTIGHEDSKRAVENE 

SIKKERHEDSSELER SKAL ANVENDES 

MANØVREHASTIGHED, VA: 97 KTS IAS 

MAX. HASTIGHED MED FLAPS NEDE, VFE: 84 KTS IAS 

MAX. SIDEVINDSKOMPONENT VED START: 15 KTS 

MAX. SIDEVINDSKOMPONENT VED LANDING: 15 KTS 
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5. På instrumentbrættet under EFIS skærm: 

 

6. På bagvæg i bagagerummet: 

 

7. På venstre afdækning ved instrumentpanelet: 

 
Max. antal personer om bord: 2 
Max. vægt forsæder:  xxx kg 
Min. vægt forsæder:  xx kg 
Max. startvægt: 590 kg 
Max. landingsvægt: 590 kg 
Max. positiv belastningsfaktor: +3,8 G 
Max. negativ belastningsfaktor:   -1,9 G 

 
8. Ved tankpåfyldningsstudsen: 

MOGAS 
OCTAN 95 

AVGAS 
OCTAN 100 LL 

68 L 
USEABLE 

 
9. Ved begge dørhåndtag: 

 

10. Ved RAM Mount knop på hhv. instrumentbræt og på loftplade: 

 

11. Ved el-udtag på instrumentbræt: 

 

12. På alle tre hjulskærme ved ventilhuller: 

 

KUNSTFLYVNING FORBUDT 

MAX. FLYVEHØJDE 6500 FT 

 

MAX. VÆGT I BAGAGERUM: 36 KG 

DØREN MÅ IKKE 
ÅBNES UNDER 

FLYVNING! 

MAX. LOAD 1 kg 

MAX. 3 AMP 

30 psi (2.0 bar) 
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 NØDPROCEDURER 
 

Indhold Side 

Indledning ............................................................................................................ 3-2 

Nødchecklister ..................................................................................................... 3-3 

Brand på jorden ...................................................................................... 3-3 
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Indledning 

Afsnit 3 indeholder checklister og procedurer for behandling af nødsituationer der 
måtte opstå.  Er der udført foreskreven vedligeholdelse og omhyggeligt udvendigt 
eftersyn før flyvning, er det dog sjældent, der opstår nødsituationer forårsaget af 
fly- eller motorproblemer. 

Skulle en nødsituation opstå, vil de grundlæggende retningslinjer, som beskrevet i 
dette afsnit, hjælpe til med at løse problemet. 

 
 
Flyvehastigheder ved nødsituationer 
 
 

 
Motorfejl efter start: 
 

Flaps oppe: ...................................................  70 kts IAS 
 

Flaps nede: ...................................................  60 kts IAS 
 
Manøvrehastighed (Va) ............................................ 105 kts IAS 
 
Fart for max. glidedistance: .......................................  75 kts IAS 
 
Sikkerhedslanding med motor: 
 

Flaps oppe: .................................................... 70 kts IAS 
 

Flaps nede: .................................................... 60 kts IAS 
 
Nødlanding uden motor: ............................................  60 kts IAS 
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 Nødchecklister 

Brand på jorden 

1. Brændstofhane - OFF 

2. Hovedafbryder + ALT - OFF 

3. Trimafbryder – OFF (træk i rødt håndtag) 

4. Forlad flyet med brandslukkeren 

5. Bekæmp ilden 

Motorbrand under start af motor 

1. Fortsæt med at starte motor 

2. Brændstofhane – OFF 

3. Gas – FULL (for at bruge benzinen) 

4. Hovedafbryder + ALT - OFF 

5. Trimafbryder – OFF (træk i rødt håndtag) 

6. Forlad flyet med brandslukkeren 

7. Bekæmp ilden 

Elektrisk brand i luften 

1. Hovedafbryder + ALT - OFF 

2. Trimafbryder – OFF (træk i rødt håndtag) 

3. Land hurtigst muligt under hensyntagen til manglende trim- og 
flapsfunktion og med propel i fast stigning 

Motorbrand i luften 

1. Brændstofhane – OFF 

2. Gas – FULL (til motorstop) 

3. Luk begge ventilationsåbninger 

4. Tænding - OFF 

5. Hovedafbryder - OFF 

6. Trimafbryder – OFF (træk i rødt håndtag) 

7. Sideglid til landing 

8. Land under hensyntagen til manglende trim- og flapsfunktion 
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Motorstop i luften 

1. Trim til 75 kts (bedste glidehastighed) 

2. Benzinpumpe – ON 

3. Brændstofhane – RES 

4. Check begge tændingssystemer 

Hvis tid haves: 

5. Prøv at starte motoren med selvstarteren 

Ingen motorstart – fortsæt med: 

6. Propelvælger – FEATHER 

7. Kantstilling switch – Aktivér kortvarigt opad 

8. Vurdér højde 

9. Vurdér landingsmuligheder 

10. Land med flaps nede 

Hvis tid haves: 

11. Brændstofhane – OFF 

12. Tænding – OFF 

13. Kald MAYDAY på radioen 

14. Instruér passager: Spænd sikkerhedsseler, træk fødder tilbage 

15. Flaps - DOWN 

16. Hovedkontakt + ALT – OFF 

17. Land 

Udretning fra utilsigtet spin 

1. Sæt gas på IDLE 

2. Sæt flap switch UP, hvis flaps er nede 

3. Fuld modsat sideror mod rotationsretningen 

4. Kort pause 

5. Pind frem til neutral 

6. Neutralisér sideror når rotationen er stoppet 

7. Ret ud af dykket og giv gas når næsen er over horisonten 

Note: Modvirk ikke eventuelt tab af vinge med krængeror! 
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Kantstilling af propellen (ved motorstop) 

Når motor er stoppet (eller mens den stopper):  

1. Propelvælger – FEATHER 

2. Kantstilling switch – Aktivér kortvarigt opad 

3. Propel kantstiller automatisk på mindre end 40 sekunder 

Fejl på propelstyring 

1. Fejl på styringen: Indikatorer blinker RØD eller ORANGE 

2. Propelkontrol – MAN 

Hvis muligt: 

3. Med pitch switch sættes stigningen på en passende, fast værdi 

4. Fortsæt flyvning med den faste stigning på propellen 

5. Sæt, om muligt, stigningen til FINE med pitch switch før landing 

Kantstilling af propellen med fejl på propelstyringen 

Når motor er stoppet (eller mens den stopper):  

1. Propelkontrol - MAN 

2. Hold pitch switch aktiveret i stilling COARSE 

3. Hold samtidigt kantstilling switch aktiveret opad 

4. Vent på kantstilling inden for mindre end 40 sekunder 

5. Slip begge switche når propellen er kantstillet 

Nødmelding 

1. MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY 

2. ATC-enhed – OY-RAF 

3. Årsag til nødsituation 

4. Pilotens intentioner 

5. Position og højde 

6. Andre relevante informationer 

Transponderkoder 

Hi-jack: 7500  /  Radiofejl: 7600  / Nød: 7700 
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 NORMALE PROCEDURER 

Indhold Side 
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Indledning 

Afsnit 4 indeholder checklister og procedurer for udførsel af normale operationer. 

 
Hastigheder for normale operationer 

De følgende hastigheder er baseret på max startvægt, standard konditioner ved 
havoverfladen. Hastighederne kan anvendes ved en lavere vægt. 

 
Start 

Rotationshastighed.....................................................  50 kts IAS 
 

Bedste stigerate (Vy) ..................................................  75 kts IAS 
 

Bedste stigevinkel (Vx) ...............................................  61 kts IAS 
 

Anflyvning og landing 
 

Normal anflyvning, flaps oppe ....................................  70 kts IAS 
 

Normal anflyvning, flaps nede ....................................   60 kts IAS 
 

Anflyvning, kort bane, flaps nede ...............................   60 kts IAS 
 
Afbrudt landing, max motorydelse ..............................   55 kts IAS 

 
Max. hastighed i turbulent luft 

 
Ved max. vægt ...........................................................  131 kts IAS 

 
Ved min. flyvevægt .....................................................  131 kts IAS 

 
Max. demonstreret tværvindskomponent 

 
For start ......................................................................  15 kts 

 
For landing .................................................................  15 kts 

 
Max. vindstyrke for kørsel på jorden...........................  15 kts 
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Op- og nedspænding af flyet 

Vingemontage 

 

 
 
 
 
1. Venstre vinge hovedbjælke  9. Pip-pin 

2. Højre vinge hovedbjælke  10. Flapsbolt indgrebspunkt 

3. Tragt for højre hovedbjælke  11. Forreste løftebolt (højre) 

4. Tragt for venstre hovedbjælke  12. Bagerste løftebolt (højre) 

5. Ventre hovedbolt  13. Pip-pin 

6. Højre hovedbolt  14. Flapsbolt indgrebspunkt 

7. Forreste løftebolt (venstre)  15. AOA/pitot-tilslutning 

8. Bagerste løftebolt (venstre)  16. Stik for positionslys i begge sider 
(ikke vist) 
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Procedure for montage af vinger 

1. Begge vinger og rorkoblinger inspiceres for skader og korrekt funktion. 

2. Alle bolte og fastgørelsespunkter aftørres med en klud og fedtes ind i syrefri 
vaseline. Hovedbolte og pip-pinde lægges klar i nærheden af montagestedet. 

3. Venstre vinge monteres først. To personer indsætter forsigtigt hovedbjælken i 
siden af flyet og stopper, når der mangler ca. 15 cm i fuld samling. Vingen 
holdes i position af tipholderen. 

4. Slangesamleren til AOA-dyse/pitot monteres og sikres med en skrue. 
Slangesamleren anbringes i holderen i vingeroden. 

5. Stikket til positionslyset monteres, idet det sikres, at omløberen er helt i 
indgreb. 

6. Vingen styres forsigtigt på plads så alle beslag går i indgreb. Vær især 
opmærksom på indgreb med flaps-drivmekanismen. 

7. Krængerorsaktiveringen går automatisk i indgreb. 

8. Dette opretningsværktøj kan bruges til at sikre fri gennemgang i pip-pin hullet 
ved bagerste løftebolt: 

 

9. Når vingen er på plads, indsættes de to hovedbolte, så de lige netop ikke går 
helt igennem hovedbjælken på venstre vinge. 

10. Opretningsværktøjet fjernes fra bagerste løftebolt og pip-pinden indsættes i 
stedet. Det sikres at pip-pinden er helt igennem løftebeslaget og fjederlåst på 
undersiden. Tipholderen kan nu slippe vingen. 

11. Proceduren gentages for højre vinge, men her skal kun monteres stikket til 
højre positionslys. 

12. Når højre vinge er på plads, skubbes de to hovedbolte helt ind og sikres. 

Demontage af vingerne foregår i modsat rækkefølge. Vær opmærksom på at stik- og 
slangeforbindelser bliver adskilt, når vingerne netop er trukket lidt fri af kroppen.  
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Haleplansmontage 

 

1. Torsionsrør  4. Anti-servo/trim-drev 

2. Indre bøsning (indbygget)  5. Pip-pin 

3. Ydre bøsning (indbygget) 
 
 

  

Procedure for haleplansmontage 

1. Trim sættes i neutral position før montage. Se trimviseren. 

2. Rengør torsionsrør og beslag med en klud og påfør lidt syrefri vaseline. 

3. Hold venstre haleplan lodret med forkanten nedad når det skydes ind på 
torsionsrøret (for bedre kontrol). 

4. Drej haleplanet vandret og styr det ind over de to tappe. Styr samtidigt trimtab 
i indgreb med aktiveringsmekanismen. 

5. Indsæt pip-pinden og check at den er fjederlåst på undersiden. 

6. Samme procedure følges for højre haleplan. 

Adskillelse foregår i modsat rækkefølge. Det kan være krævende at få haleplanet 
løsnet igen.  
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Eftersyn før start 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udvendigt eftersyn: 
 

1. Check flyet visuelt for almen tilstand. Under kolde vejrforhold fjernes selv 
den mindste forekomst af sne eller is på vinger, haleplan og ror.  

2. Før dagens første flyvning og efter hver benzinpåfyldning drænes benzin-
filterene og checkes for vand og bundfald. Der er to drænventiler på 
undersiden af kroppen bag tanken og en drænventil under gascolatoren 
bag den centrale lem under forkroppen. Observeres vand i filtrene drænes 
yderligere, idet der også er mulighed for vand i rør og slanger. Kontrollér 
at drænhanerne er lukket og uden lækage. (Brændstoftester er anbragt i 
en holder i højre side af bagagerummet.) 

  

1 
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Inspektionschecklister 

Inspektion før flyvning 

Kabine: 
 

1. Hovekontakt + ALT - OFF 

2. Tændingskontakt - OFF 

3. Gashåndtag - IDLE 

4. Brændstofvælger - MAIN 

5. Bremsehåndtag - Funktion OK 

6. Hovedbolte - På plads og låst 

7. Benzinsystem - OK under sædeplader 

8. Seler - OK 

9. Ildslukker - Manometer i grønt område 

10. Forbindingskasse - OK 

11. Døre - Hængsler OK, kan lukkes og låses 

 

Venstre kropside: 
 

1. Vingefastgørelse, bag - Pip-pind i låst position 

2. Venstre flaps - I indgreb med drivmekanisme 

3. Venstre static port - Ikke tilstoppet (markeret med pil) 

4. Kropside - Ingen revner, brud eller buler 

 

Haleområde: 
 

1. Haleplaner fastgjort - Pip-pinde i begge sider i låst position 

2. Anti-servo/trimklapper - Forbundet 

3. Haleplan - Fuld bevægelse 

4. Trimklapper - Korrekt funktion op og ned 

5. Sideror og halefinne - Ingen revner og brud 

6. Sideror - Hængsler og stødstang OK 

 

2 

3 

4 
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Højre kropside: 

1. Kropside - Ingen revner, brud eller buler 

2. Højre static port - Ikke tilstoppet (markeret med pil) 

3. Vingefastgørelse, bag - Pip-pind i låst position 

4. Højre flaps - I indgreb med drivmekanisme 

5. Brændstofpåfyldning - Lukket og sikret 

6. Brændstofventilationsrør - Ikke tilstoppet (overside af krop) 

 

 Højre side, vingeområde: 

1. Flapshængsler - Funktion OK 

2. Krængerorshængsler - Funktion OK 

3. Krængerorsforbindelse - OK (inspektionslem underside) 

4. Vingeflader over/under - Ingen revner, brud eller buler 

 

 Højre side, understel: 

1. Højre hjulbremse - Ingen læk, bremsebelægninger OK 

2. Hjulskærm - Fri for revner og skader 

3. Dæk - I god stand, dæktryk OK (2,0 bar) 

 

 Motorrum højre side, åben olielem: 

1. Oliestand - Åben oliebeholder, rotér propel, check 

2. Oliebeholder - Låg skruet fast på oliebeholder 

3. Olielem - Lukket 

4. Cowlingfastgørelser - Alle OK 

5. Frontrude - Ren og fri for skrammer 
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 Propel- og næseområde: 

1. Propelblade - Fri for revner eller skader 

2. Spinner - Fastgjort og fri for revner 

3. Propelglidekontakter - Kontaktblok er ubeskadiget 

4. Kølere - Fri for skader og tilstopning 

5. Indsugningsåbninger - Ikke blokeret 

6. Hjulskærm, forhjul - Fri for revner og skader 

7. Dæk, forhjul - I god stand, dæktryk OK (2,0 bar) 

 

 Motorrum venstre side, åben kølemiddellem: 

1. Kølemiddelstand - Åben beholder og check 

2. Kølemiddelbeholder - Låg skruet fast på kølemiddelbeholder 

3. Overflowbeholder - Tryk på lys-knap og check væskestand 

4. Kølemiddellem - Lukket 

5. Cowlingfastgørelser - Alle OK 

6. Udstødsrør - Sikret 

 

 Venstre side, understel: 

1. Venstre hjulbremse - Ingen læk, bremsebelægninger OK 

2. Hjulskærm - Fri for revner og skader 

3. Dæk - I god stand, dæktryk OK (2,0 bar) 

 

 Venstre side, vingeområde: 

1. Pitot/AOA-dyse - Afdækning fjernet, ingen tilstopning 

2. Krængerorshængsler - Funktion OK 

3. Flapshængsler - Funktion OK 

4. Krængerorsforbindelse - OK (inspektionslem underside) 

5. Vingeflader over/under - Ingen revner, brud eller buler 
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Operative checklister 

Før motorstart 

1. Udvendig inspektion - udført 

2. Spænd lænde- og skulderseler 

3. Check at begge døre er låst 

4. Sæt parkeringsbremsen 

5. Kontrollér styregrejernes bevægelighed 

6. Sæt brændstofhane på MAIN 

7. Check instrumenter (de fleste på 0) 

8. Check automatsikringer 

9. Avionics afbrudt 

 
Start af motor 

1. Master switch + ALT - ON, check: brændstofmåler max./min. 

2. Propelkontrol switch - MANUAL 

3. Propel pitch switch – FINE til indikator lyser konstant GRØN 

4. Benzinpumpe – ON i 5 sekunder og derefter OFF 

5. Propelområde - FRIT 

6. Choker – FULD (ved kold motor) 

7. Gashåndtag – 2-10 mm frem afhængig af temperatur 

8. Start motoren - hold nøglen drejet til motoren er helt startet 

9. Olietryk - CHECK, stop motor hvis tryk ikke er normalt inden 30 sek. 

10. Varm op ved 2500-3000 RPM 

11. Choker - OFF 

12. Flap main switch – ON (tryk på rød switch) 

13. Trim main switch – ON (tryk på rød switch) 

14. Positionslys – ON efter behov 

15. Avionics (EFIS, GPS, radio, XPDR, intercom) - ON 

16. Transponder på STBY 

 

Taxi 

1. Propelkontrol – MANUAL 

2. Slip parkeringsbremsen og styr flyet med de to bremsehåndtag 

3. Taxi med passende lav gas 

4. Propel pitch holdes normalt i FINE, men kan ændres mod COARSE 
med pitch switch for at køle motoren bedre, hvis den bliver for varm 
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Før start 

1. Bremser  -  TIL 

2. Kontrollér styregrejers bevægelighed og rorudslag 

3. Kontrollér flaps - NED/OP 

4. Trim - sættes for start/stigning 

5. Motorinstrumenter - GRØNT område 

6. Flyveinstrumenter indstilles (EFIS + højdemåler på QNH) 

7. Gas øges til 4000 RPM: 

a. Check magneter (max. fald 300 RPM, max diff. 120 RPM) 

b. Propel pitch switch – COARSE, ORANGE led + RPM fald 

c. Propel pitch switch – FINE, ORANGE led +  RPM stigning 

d. Motorinstrumenter – GRØNT område 

8. Gas – IDLE 

9. Propelvælger – T.O. 

10. Propelkontrol – AUTO 

11. FINE indikator - IKKE ORANGE blink 

12. GPS på ønsket destination 

13. Transponder på ALT (mode S) 

14. Radioopkald på valgt frekvens  

 
Normal start 

1. Flaps - DOWN 

2. Brændstofpumpe – ON 

3. Slip bremser 

4. Gashåndtag langsomt frem til fuld gas 

5. Accelerér til 50 kts IAS 

6. Rotér og stig med 55 kts IAS over eventuelle forhindringer 

7. Accelerér til 60 kts IAS og sæt flaps UP (RØD blink) 

8. Flap switch – NEUTRAL (for at stoppe flapsmotor) 

9. Accelerér til Vx=61 kts, Vy =75 kts eller 90-100 kts IAS for stigning 

10. I max. 500 ft: 

a. Propelvælger - CLIMB 

b. Gas – justér til MAP 27” (tabel) 

c. Propel-indikation – Kun ORANGE ved auto-pitch 

11. Over 1000 ft: Brændstofpumpe - OFF 
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Start fra kort bane 

1. Flaps - DOWN 

2. Brændstofpumpe – ON 

3. Gashåndtag langsomt frem til fuld gas – CHECK RPM 

4. Slip bremser 

5. Accelerér til 50 kts IAS 

6. Rotér og stig med 55 kts IAS over eventuelle forhindringer 

7. Accelerér til 60 kts IAS og sæt flaps UP (RØD blink) 

8. Flap switch – NEUTRAL for at stoppe flapsmotor 

9. Accelerér til Vx=61 kts, Vy =75 kts eller 90-100 kts IAS for stigning 

10. I max. 500 ft: 

a. Sæt propelvælger på CLIMB 

b. Gas – justér til MAP 27” (tabel) 

c. Propel-indikation - Kun ORANGE ved auto-pitch 

11. Over 1000 ft: Brændstofpumpe - OFF 

 
Ligeud flyvning (CRUISE) 

1. Manøvrehastighed er 105 kts IAS – forbliv under i turbulent luft 

2. Propelkontrol – forbliver i AUTO 

3. Normalt cruise: 

a. Propelvælger - CRUISE 
b. Gas – justér til MAP 26” (tabel) 
c. Propel-indikation - Kun ORANGE ved auto-pitch 

4. 55% cruise: 

a. Propelvælger – HOLD 
b. Juster RPM med pitch switch til 4300 RPM (tabel) 
c. Gas – justér til MAP 24” (tabel) 
d. Propel-indikation - Kun ORANGE ved auto-pitch 

5. 65% cruise: 

a. Propelvælger – HOLD 
b. Juster RPM med pitch switch til 4800 RPM (tabel) 
c. Gas – justér til MAP 26” (tabel) 
d. Propel-indikation - Kun ORANGE ved auto-pitch 

6. Trim til ønsket hastighed med vippekontakten i styrepinden 
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Nedgang for landing 

1. Propelvælger – T.O. (propelkontrol forbliver i AUTO) 

2. Gas – lidt over IDLE for at bevare køling 

3. Trim til landingshastighed 

 
Før landing 

1. Sikkerhedsseler - justeret og låst 

2. Tankvælger - bedste tank 

3. Benzinpumpe - ON 

4. Flap - DOWN 

5. Anflyvningshastighed – 60 kts IAS 

 
Normal landing 

1. Gas – reducér langsomt til IDLE over tærskel 

2. Land med 45-60 kts IAS 

 
Afbrudt landing 

1. Gas - på FULL 

2. Accelerér til 50 kts IAS 

3. Rotér og stig med 55 kts IAS over eventuelle forhindringer 

4. Accelerér til 60 kts IAS og sæt flaps UP (RØD blink) 

5. Flap switch – NEUTRAL (for at stoppe flapsmotor) 

6. Følg normal stigeprocedure (Normal start) 

 
Efter landing  

1. Styr afløb med pedaler og bremsehåndtag 

2. Flaps – UP (RØD blink) 

3. Flap switch – NEUTRAL (for at stoppe flapsmotor) 

4. Benzinpumpe – OFF 

5. Transponder - STBY
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Parkering 

1. Parkeringsbremse - ON 

2. Gas - IDLE 

3. EFIS – OFF (hold venstre knap inde i 3 sekunder) 

4. GPS, radio, XPDR, intercom – OFF 

5. Avionics switch - OFF 

6. Flaps main switch – OFF (træk i rød switch) 

7. Trim main switch – OFF (træk i rød switch) 

8. Stop motor med tændingskontakt - OFF 

9. Hovedkontakt + ALT - OFF 

10. Brændstofhane - OFF 

11. Lås styrepind med lændeseler efter behov 

12. Anbring fortøjninger efter behov 
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Uddybende procedurer 

Instrumenter, tilslutninger, betjeningshåndtag og afbrydere 

 
 

Check af olieniveauet på motoren 

Låget tages af oliebeholderen og oliepinden tages op. Dernæst tørnes propellen i 
omdrejningsretningen (rød pil på cowlingen) nogle få omgange indtil 
oliebeholderen ”bøvser”. Al olien er nu i oliebeholderen og olieniveauet kan 
checkes med oliepinden. Bemærk: Drej aldrig propellen i modsat retning! Hvis 
dette sker, kan der komme luft i oliesystemet og smøring af motoren vil ophøre. 
Ved fejlagtig drejning af propellen i modsat retning, skal oliesystemet udluftes efter 
en særlig procedure før motoren må startes. 
 

Aktivering af parkeringsbremse 

Parkeringsbremserne aktiveres ved at trække op i P-håndtaget på midterkonsollen 
og dernæst trække tilbage i de to bremsehåndtag. Bremserne løsnes blot ved at 
skubbe P-håndtaget ned igen. 
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Start af motor 

Motoren skal startes med propellen manuelt sat i fin stigning (se beskrivelse af 
propelkontrol senere). Hvis motoren startes med propelstyringen i AUTO, kan det 
være svært at starte motoren, da propellen kan være indstillet på grov stigning og 
først vil regulere til finere stigning når propellen er oppe i omdrejninger. 

Ved aktivering af startnøglen kobles det ene tændingssystem ud og tændingen 
stilles lavere på det andet tændingssystem. Ved kold motor er det vigtigt at holde 
nøglen i startposition til motoren er sikkert startet. Ved varm motor slippes nøglen 
straks efter at selvstarteren har fået Rotax-motoren op i omdrejninger. 

Startmotoren driver Rotax-motoren via en skridkobling, som kobler startmotoren fri 
når Rotax-motoren er oppe i omdrejninger. 
 
Trimfunktion og trimning 

Flyet er udstyret med et elektrisk trim, der sidder i halefinnen og justerer udslaget 
af anti-servo/trim-klappen på haleplanet. Stillingen af trimmet vises på 
trimindikatoren, som sidder øverst til venstre på instrumentbrættet. Ved næsetung 
trimning er viseren under neutralmærket. 

Trimmet aktiveres med en vippekontakt på styrepinden. Tryk på den nederste del 
af vippekontakten trimmer mod næsetung. Trimmet kan aktiveres fra begge 
styrepinde og der er ingen prioritet. Så længe der trimmes fra vippekontakten på 
den ene styrepind, er kontakten på den anden styrepind koblet ud. 

Trimmet går uden om hovedafbryderen og kan kun afbrydes med den røde 
trykafbryder på instrumentbrættet. Trimmet et aktivt, når afbryderen er trykket ind. 
 
Flapsaktivering 

De elektriske flaps aktiveres med en flaps switch, som er fjederaktiveret mod 
stilling DOWN, når flaps udfældes, og forbliver i stilling UP når flaps trækkes up. 
Da flapsmotoren ikke automatisk stopper, når flaps er oppe, er der en indikator 
foran flap swich, som blinker rødt når flap switch er i stilling UP og flapsmotoren 
kører. Når det visuelt er konstateret at flaps er helt oppe, stoppes flapsmotoren 
ved at sætte flap switchen i neutral. 

Flaps har en selvstændig trykafbryder på instrumentbrættet. Flaps er aktive når 
den røde trykafbryder er trykket ind. Flaps afbrydes også af hovedafbryderen. 
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Basisfunktioner i EFIS- D100 

 

 

Her beskrives kun den mest grundlæggende brug af EFIS-D100 med visning af 
hovedskærmen, se ovenfor. For en uddybende beskrivelse af brugen, se 
brugermanualen (engelsk). 

De seks knapper har forskellige funktioner alt efter hvilken menu, der vises, og 
angivne numre på knapperne er kun vist for at lette nedenstående beskrivelse. 

Bemærk: Funktionerne vist i de røde rammer er ikke aktiverede (glideslope- og 
højdevindsindikatorer som er baseret på GPS-input, der ikke er tilsluttet). 

1. Tænd og sluk 

EFIS tænder selv når avionic-afbryderen slås til. Hvis EFIS har været slukket, 
tændes den ved et tryk på knap 1. Der er et backup-batteri i EFIS, så den kan i de 
fleste tilfælde også tændes, selvom den øvrige strømforsyning på flyet er afbrudt. 

EFIS slukkes ved at trykke og holde knap 1 inde i få sekunder. Hvis avionic-
afbryderen slukkes, vil EFIS fortsætte med at være tændt på backup-batteriet. 

2. Visning af hovedskærmen: 

Hvis ovenstående hovedskærm ikke er vist, bruges knap 6 eller knap 1 til at bladre 
frem eller tilbage mellem de mulige skærme indtil hovedskærmen vises. 
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3. Informationer på hovedskærmen 

• Fart. Vises i knob på den lodrette søjle til venstre med farver svarende til 
begrænsningerne, dvs. grøn, gul og hvid. Til venstre for fartmålersøjlen er 
en lyserød trend-skala, som viser farttrenden i de sidste 6 sekunder. (Pitot 
sidder under venstre vinge og static på bagkroppen.) 

• Højde. Vises i fod på den lodrette søjle til højre. 

• Variometer (HSI). Vises som en lyserød lodret streg lige til højre for den 
lodrette højdemålerskala. Skalaen er i enheder af 1000 ft/min. 

• Kompasvisning. Vises på den vandrette bjælke øverst. Det elektroniske 
kompas sidder øverst i bagkroppen, lige bag bagagerummet. 

• Drejningsviser. Vises som en vandret lyserød streg lige under 
kompasvisningen. Stregens længde indikerer hvor mange grader, der 
drejes på 6 sekunder. 

• Kuglelibelle. En elektronisk kuglelibelle vises nederst på hovedskærmen. 

• Indfaldsvinkel (AoA).  Vises på en lodret grøn-rød-gul skala lige til højre 
for fartmålerskalaen. Når flyet nærmer sig stall vil kun de gule og røde felter 
(pile) vises. Ved stall vil kun den røde pil vises og en rød trekant vil blinke 
over pilen. Indfaldsvinklen beregnes på grundlag af tryksignaler fra AoA-
dysen under venstre vinge. Lige før indfaldsvinklen for stall nås, vil EFIS 
også afgive et advarselssignal i intercom. 

• Kunstig horisont. Vises midt på skærmen. 

• Højdemålertryk (indstillet). Vises i hPa lige under højdeskalaen til højre. 

• Tid på indbygget ur. Vises under fartmålerskalaen til venstre. 

• Udetemperatur (OAT). Vises i °C i øverste højre område på skærmen 
(men kan flyttes til anden placering). OAT måles oven på flyet og bag 
kabinen. Lige under OAT er vist den beregnede density altitude og TAS. 

• Voltmeter. Øverst til venstre på skærmen vise spændingen (volt) på el-
systemet. 

• G-påvirkning. Vist nederst til venstre: CR er aktuel g-påvirkning, MX og 
MN er hhv. største og mindste g-påvirkning siden 0-stilling. 

4. Indstilling af barometrisk tryk (højdemåler) 

a. Vis hovedkærmen – evt. ved at bladre med knap1 eller 6 

b. Tryk på knap 2 for at vise EFIS-menuen 

c. Tryk på knappen ved BARO 

d. Tryk på DEC- eller DEC+ for at justere højdemåler-trykket ned eller op 

e. Tryk BACK for at komme til hovedmenuen 
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5. Indstilling af det indbyggede ur 

a. Vis hovedkærmen – evt. ved at bladre med knap1 eller 6 

b. Tryk på knap 2 for at vise EFIS-menuen 

c. Tryk på MORE 

d. Tryk på SETUP 

e. Tryk på CLOCK 

f. Både lokal og Zulu-tid indstilles 

g. Vælg først minutter i ZULU-boksen med SEL 

h. Indtil minutter med INC- eller INC+ 

i. Vælg på skift LOCAL-/ZULU-timeboks med SEL og indtil med INC-/+ 

j. Tryk BACK for at komme til hovedmenuen 

 

6. Ændre lysstyrke på skærmen 

a. Vis hovedkærmen – evt. ved at bladre med knap1 eller 6 

b. Tryk på knap 2 for at vise EFIS-menuen 

c. Tryk på MORE 

d. Tryk på DIM 

e. Tryk på BRITTR eller DRKR for at ændre lysstyrken 

f. Tryk BACK for at komme til hovedmenuen 

 

7. 0-stille g-måler 

a. Vis hovedkærmen – evt. ved at bladre med knap1 eller 6 

b. Tryk på knap 2 for at vise EFIS-menuen 

c. Tryk på MORE 

d. Tryk på INFO 

e. Tryk på RSET G for at 0-stille min. og max. g 

f. Tryk BACK for at komme til hovedmenuen 

 

8. Andre indstillingsmuligheder 



Afsnit 4 KZ & VETERANFLY KLUBBEN  (EAA 655) 
Normale procedurer Type: EUROPA Classic Tri-gear Flyvehåndbog for OY-
RAF 

 

 

4 - 20 

Der er flere andre funktioner og indstillingsmuligheder i EFIS-D100. Funktioner, 
der kræver GPS-understøttelse, er dog ikke mulige, da GPS ikke er tilsluttet. 

Muligheder er f.eks.: 

a. Sætte mærker (”BUGS”) på kompas, højde- og fartmåler 

b. Up/down timer 

c. Indstilling af alarmer, som vises på skærmen 

d. Konfigurere forskellige skærmbilleder og viste informationer (voltmeter, g-
måler, VSI og OAT) 

e. Dele skærmbilledet op i 1:3 + 2:3 med forskellige typer information 

f. Vise op til 25 forskellige sider med konfigurérbare (check-)lister 

g. Ændre enheder 
 

Propelkontrol 

Constant-speed propellen styres med AC200 SmartPitch Controller nederst i 
midten af instrumentbrættet: 

 

 
 
 
 
 

1. Kontrolelementer: 

FINE indikator COARSE indikator Propelvælger 

Propelkontrol Kantstilling indikator Kantstilling switch Pitch switch
  
(manuel/auto) (FEATHER) 
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• Propelkontrol (manuel/auto). Vælger mellem automatisk kontrol af 
propelstigningen (normal) eller manuel overstyring af propelstigning. 

• Propelvælger. Har kun funktion i automatisk kontrol. Vælger hvilken 
automatisk kontrol af propelomdrejningerne, der ønskes, eller sætter 
propellen klar til kantstilling (FEATHER). 

• Kantstilling switch. Aktiverer den automatiske kantstilling af propellen eller 
tillader at propellen drives mod kantstilling, når manuel kontrol er valgt. 

• Pitch switch. Ændrer stigningen mod fin (FINE) eller grov (COARSE) når 
propelkontrol er i MANUEL overstyring. I AUTOMATISK propelkontrol har 
pitch switch kun funktion, når propelvælgeren er i stilling HOLD, hvor det 
ønskede, konstante propelomdrejningstal vælges med pitch switch. 

Propelkontrol i auto:  

Når propelkontrol er valgt AUTO og propelvælgeren er i stilling T.O., CLIMB eller 
CRUISE, justeres propelomdrejningstallet automatisk til værdierne i nedenstående 
tabel, som er anbragt på instrumentbrættet: 
 

  
 
Med gashåndtaget justeres manifoldtrykket dernæst til de viste tabel-værdier på 
MAP-instrumentet øverst til højre på instrumentbrættet. 

Når propelvælgeren er i stilling HOLD, justeres det konstante propelomdrejningstal 
op eller ned med pitch switch (FINE eller COARSE). Justeres til 4300 RPM er 
motorydelsen 55% og justeres til 4800 RPM er motorydelsen 65%, som vist i 
tabellen. MAP justeres til de viste værdier med gashåndtaget. 

Propelkontrol i MANUEL overstyring: 

Der er ingen automatisk kontrol af propelomdrejningshastigheden. 

Pitch switch fungerer således med propelkontrol i MAN: 
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• FINE. Propelstigningen bevæger sig mod fin stigning og 
motoromdrejningstallet stiger, men kan ændres med gashåndtaget. 

• COARSE. Propelstigningen bevæger sig mod grov stigning og 
motoromdrejningstallet falder, men kan ændres med gashåndtaget. 

Propelkontrol i MANUEL vælges også ved fejl på den automatiske propelstyring. 
 
Kantstiling af propellen: 

Se afsnit 3, Nødprocedurer. 

2. Indikatorlamper 

Der er tre indikatorlamper: 

• FINE indikator. Den kan have tre farver: GRØN, ORANGE eller RØD og 
kan lyse konstant eller blinke afhængig af status i henhold til nedenstående 
tabel. Ved normal drift vil den lyse konstant ORANGE, når propellen drives 
mod fin stigning. Ved grænsen for fin stigning vil den lyse konstant GRØNT. 

• COARSE indikator. Tilsvarende visning som for FINE indikator, når 
propellen drives mod grov stigning, iht. nedenstående tabel. 

• KANTSTILLING indikator. Når stigningen drives mod kantstilling (ud over 
grænsen for grov stigning) vil indikatoren under normale forhold lyse 
konstant ORANGE indtil kantstilling, hvor indikationen skifter til konstant 
GRØN iht. nedenstående tabel. 

 
Ved indikation af fejl på propelstyringen iht. til nedenstående tabel skal 
propelkontrollen sættes i manuel, og stigningen forsøges at sættes på en 
passende fast stigning med pitch switch. Resten af flyvningen gennemføres med 
så lidt ændring af propelstigningen som muligt. Landingen udføres dog med fin 
stigning, om muligt. Se også afsnit 3, Nødprocedurer. 
 

Status af propel og -kontrol 
Indikatorlampe 

FINE COARSE KANTSTIL 

Stigning mindskes orange   

Stigning øges  orange  

Propel kører mod kantstilling   orange 

Intet RPM-signal orange blink   

Grænse for fin stigning grøn   

Grænse for grov stigning  grøn  

Grænse for kantstilling   grøn 
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Kører mod grænse - fin stigning grøn blink   

Kører mod grænse - grov stigning  grøn blink  

Kører mod grænse - kantstilling   grøn blink 

Overstrøm når stigning øges rød   

Overstrøm når stigning mindskes  rød  

Overstrøm på vej mod kantstilling   rød 

Elektrisk forbindelsesfejl rød blink rød blink rød blink 

Software-fejl i propelstyringen hurtig rød 
blink 

hurtig rød 
blink 

hurtig rød 
blink 

 

3. Normal propelovervågning 

• Propelcheck før start. Propelkontrollen sættes i MAN og ved normalt RPM 
for motorcheck (4000 RPM), ændres propelstigning med pitch switch mod 
hhv. FINE og COARSE. Indikatorlamperne for hhv. FINE og COARSE skal 
lyse ORANGE mens stigningen ændres og omdrejningstallet skal hhv. stige 
og falde. 

• Løbende check under flyvning. Når propellen er reguleret til det korrekte 
omdrejningstal i AUTO, skal alle indikatorlamper være slukket. 
Indikatorlamperne FINE eller COARSE vil af og til kortvarigt lyse ORANGE, 
når propelstigningen automatisk reguleres. Under forhold hvor stigningen er 
i én af ydergrænserne FINE eller COARSE, vil den tilsvarende 
indikatorlampe lyse konstant GRØN. 

• Unormale indikationer. Hvis en indikatorlampe er RØD og/eller blinker er 
der en fejl i - eller en unormal funktion af - propelstyringen iht. ovenstående 
tabel over indikatorvisninger. I disse situationer skal propelkontrollen sættes 
i MAN og propellen fungerer herefter som en propel med fast stigning. Om 
muligt kan stigningen manuelt sættes i FINE ved landing. Kantstilling af 
propellen ved motorstop er beskrevet i kapitel 3. Nødsituationer. 

 

Brug af bremser 

Flyet styres under taxi og afløb med de to bremsehåndtag i midterkonsollen. 
Styring med bremserne kræver lidt træning og bør øves nogle gange under taxi 
inden første start med flyet. NB! Kør ikke bremserne varme! 

Brug af bremser bør begrænses mest muligt, da bremserne ellers kan blive for 
varme. Flere high-speed taxi lige efter hinanden efterfulgt af bremsning skal 
undgås. 

Det vil normal være nødvendigt at bruge bremserne aktivt for at holde retningen i 
afløbet, især ved sidevind fra venstre. 
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Start med tværvind 

Maksimal tværvindkomponent for flyet er 15 kts. 

Flyet er følsomt for sidevind. Særligt sidevind fra venstre kræver god 
retningskontrol. Vær forberedt på at bruge fuldt sideror for at modvirke 
vejrhaneeffekten. 
 
Stigning 

Når flaps er trukket op efter start, kan man vælge at stige med Vx=61 kts for 
bedste stigevinkel eller Vy=75 kts for bedste stigehastighed. I nogle tilfælde kan 
det være fordelagtigt at stige ved 90-100 kts (cruise climb), da det vil give bedre 
motorkøling og bedre udsyn over næsen på flyet. 
 
STALL og SPIN 

Lige før stall indtræder, vil der være moderate rystelser. Hvis EFIS-D100 er tændt 
og headset er tilsluttet intercom, vil der også være en advarselstone i headsettet 
og en rød pil med en blinkende indikator være vist på EFIS-skærmen. 

Udretning fra stall er altid: krængeror neutral, pinden fremad og modvirk ethvert 
tab af vinge med sideror. Hvis den ene vinge er droppet under stall, udret da fra 
stall med vingen nede – brug ikke krængeror til at modvirke det – og bring 
vingerne vandret efter udretning. 

Ved power on stalls skal der bruges mere sideror for at holde flyet i balance og der 
vil være en noget større tendens til at flyet kan gå i spin. 

Hvis stall indtræder med flaps DOWN, vær da opmærksom på ikke at overskride 
hastigheden for positive flaps på 83 kts. 

Tilsigtede spin er forbudt. 

Udretning fra utilsigtet spin foretages efter den metode, der er beskrevet i afsnit 3, 
Nødprocedurer. 

Bemærk, at EUROPA er et aerodynamisk meget rent fly, som hurtigt løber op i 
hastighed i forbindelse med udretning fra stall eller spin. 
 
Landing med tværvind 

Maksimal tværvindkomponent for flyet er 15 kts. 

Flyet er følsomt for sidevind. Særligt sidevind fra venstre kræver god 
retningskontrol. Vær forberedt på at bruge fuldt sideror i afløbet, og det kan 
yderligere være nødvendigt at støtte med bremse på det ene hjul for at holde 
retningen. Det gælder særligt ved sidevind fra venstre på grund af 
propelomdrejningsretningen. 
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Indledning 

Præstationstabellerne på de følgende sider er opstillet således at piloten ved, 
hvad han kan forvente af flyet under forskellige forhold.   

Disse tabeller vil give værdifuld information for flyveplanlægning med en rimelig 
nøjagtighed. 

Præstationsdata er opstillet i tabelform, da dette giver den bedste oversigt.  Hvor 
tabellernes indhold ikke er entydig, er de forsynet med forklarende tekst. 

Hvis ikke andet er angivet, gælder tabellerne ved fuldvægt. 

Alle hastigheder er angivet i knob. 
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Kalibreringstabel for hastighedsmåler 

 
 

Flaps oppe 
 

Flaps nede 
 

KTS IAS 
 

KTS CAS 
 

KTS IAS 
 

KTS CAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 Figur 5-1 
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Stallhastigheder 

 
Bemærkninger: 1.  Motor i tomgang 
 2.  Propelvælger i AUTO T.O. (5700 RPM) 
  3.  Forvent højdetab ved udretning på xxx ft 
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 Figur 5-2 
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Startstrækninger 

Forudsætninger: 

Flaps: Nede 
Gas: Fuld 
Propelvælger: AUTO, T.O. (5700 RPM) 
Bane: Fast, tør og plan 
Vind: Ingen vind 
Vægt: Max. startvægt 
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fod 
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 Fig. 5-3 
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Stigepræstationer 

 
 
Forudsætninger: 

Gas: Indstillet til MAP 27 
Propelvælger: AUTO, CLIMB (5400 RPM) 
Vægt: Max. startvægt 
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fod 
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 Fig. 5-4. Hastigheder i kts.  
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Rejsepræstationer 

 
Forudsætninger: 

Vægt: Max. startvægt 
Propelvælger: I CRUISE eller HOLD med RPM som vist i tabellerne 
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 Fig. 5-5. Hastigheder i kts. 
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 Fig. 5-6. Hastigheder i kts. 
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Trykhøjde 6000 fod 
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 Fig. 5-7. Hastigheder i kts. 
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Landingsdistancer 

Forudsætninger: 

Gas: Efter behov 
Propelvælger: AUTO, T.O. 
Flaps: Nede 
Bane: Fast, tør og plan 
Vind: Ingen vind 
Bremsning: Maximum 
Landingsvægt: 590 kg (max. landingsvægt) 

 
 

Tryk 
højde 
fod 

 
Landingsdistance i meter fra 50 fod 
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 Fig. 5-9. Hastigheder i kts. 
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Forudsætninger: 

Gas: Tomgang 
Propelvælger: AUTO, T.O. 
Flaps: Nede 
Bane: Fast, tør og plan 
Vind: Ingen vind 
Bremsning: Maximum 
Landingsvægt: xxx kg (minimum landingsvægt) 

 
 

Tryk 
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fod 

 
Landingsdistance i meter fra 50 fod 
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 Fig. 5-10. Hastigheder i kts. 
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Tid, benzinforbrug og distance for stigning 

 
Forudsætninger: 

Gas: Under 1000ft: Fuld 
 Over 1000 ft: Svarende til MAP 27 
Propelvælger: Under 1000ft: AUTO, T.O. (5700 RPM) 
 Over 1000 ft: AUTO, CLIMB (5400 RPM) 
Vind: Ingen vind 
Vægt: Maximum startvægt 

 
 

Tryk- 
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fod 
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°C 
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Indledning 

 
Dette afsnit indeholder vejledning for bestemmelse af flyets tomvægt samt 
beliggenheden af det tomme flys tyngdepunkt (TP). 

De anførte vægte og momentarme er blevet bestemt ved flyets officielle vejning. 

De viste eksempler i fig. 6-4 til fig. 6-6 vil gøre det let for piloten at bestemme om 
tyngdepunktet er inden for de fastsatte grænser ved hver flyvning. 

 
 

 
 
 
 
Her anbringes en skitse af flykroppen med 
 
angivelse af afstand til datumlinie (bør være foran spinner), 
 
samt momentarme for tyngdepunkt ( TP ), hovedhjul ( A ) og 
 
næse/halehjul ( B ).  Se eksempel i vejledningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A =178,1 cm 

 
B =40,3 cm 

 
TP-arm =153,0 cm 

 
             Fig. 6-1 
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Vejeprocedurer 

Forberedelse 

1. Placér flyet i en lukket bygning på jævnt underlag 

2. Pump alle dæk til foreskrevet tryk 

3. Dræn al benzin fra tanke og systemer 

4. Påfyld motorolie til forskreven mængde 

5. Påfyld kølemiddel til foreskreven mængde 

6. Påfyld hydraulikolie på bremser til forskreven mængde 

7. Placér flaps og ror i neutral position 

8. Luk døre 

9. Fjern alle fremmede genstande, affald, værktøj m.v. 

10. Check, at udstyr i h.t. grundspecifikation er om bord 

Placering på vægtene 

1. Anbring en vægt under hvert hjul 

2. Anbring vaterpas på nivelleringslinjen (venstre, nederste dørkarm). 

3. Nivellér flyet på både langs og tværs ved at lukke luft ud af et eller to 
dæk - eller læg plader under hjulene 

Vejning 

1. Fjern vaterpasset 

2. Frigør eventuelle hjulbremser 

3. Aflæs vægtene og notér tallene i tabel 6-2, fratræk eventuel tara 

Vejerapport den 12-06-2019 

 
Vægt pos. 

 
Aflæsning 

 
Tara 

 
Netto vægt 

Venstre hjul (V) 161,0 kg - 0,0 kg  161,0 kg 

Højre hjul (H) 158,6 kg - 0,0 kg 158,6 kg 

Forhjul. (F) 78,8 kg - 0,0 kg 78,8 kg 
 
 Vejet tomvægt (W) 398,4 kg 

 Fig. 6 - 2 
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Momentarme 

1. Opmål arm A som afstanden fra en linje gennem hovedhjulsakslerne 
til datumlinjen. 

2. Opmål arm B som afstanden fra for- eller baghjulet til datumlinjen. 

3. Notér målene for A og B i fig. 6-1. 

4. Følgende momentarme er fundet ved foreløbig eller officiel vejning: 

 
Benzintank:  193 cm 

Forsæder: 142 cm 

Bagagerum: 224 cm  
 
 
Tomvægt, tyngdepunkts- (TP) arm: 
 

5.  
TP arm = 

 (H+V) A  +  (F) B  =            150,8 cm 

      W  
  
Vægt- og balanceberegning for flyvning 

1. Indfør flyets tomvægt, TP-arm og moment i lastetabellen fig. 6-3 

2. Indfør vægt, momentarm og moment af benzin, pilot, passager og 
bagage i respektive rubrikker og udregn den samlede vægt og TP-
beliggenhed. 

3. Kontrollér i fig. 6-7 at vægt og TP er inden for de tilladte grænser.  

 
 

 
Lastetabel 

 
Vægt i kg 

 
Arm i cm 

 
Moment i kgcm 

 
Flyets tomvægt 

 
398,4 

 
150,8 

 
60096,4 

 
Pilot og passagér (FS 56) 

 
 

 
142,0 

 
 

 
Benzin (FS 76) 

 
 

 
193,0 

 
 

 
Bagage (FS 88) 

 
 

 
224,0 

 
 

 
Lastet fly 

 
 

 
 

 
 

 Fig. 6-3 
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Eksempler 

1. Følgende tre lastetabeller, fig. 6-4 til fig. 6-6, viser beregninger med 
fuld last, med TP ved forreste grænse og TP ved bagerste grænse. 

 
 

Lastetabel, fuld last 
 

Vægt i kg 
 

Arm i cm 
 

Moment i kgcm 
 
Flyets tomvægt 

 
 398,4 

 
 150,8 

 
 60096,4 

 
Pilot og passagér 

 
 102,9 

 
 142,0 

 
 14611,8 

 
Benzin 

 
 52,7 

 
 193,0 

 
 10171,1 

 
Bagage 

 
 36,0 

 
 224,0 

 
 8064,0 

 
Lastet fly 

 
 590,0 

 
 157,5 

 
 92943,3 

 Fig. 6-4 
 

 
Lastetabel, TP forrest 

 
Vægt i kg 

 
Arm i cm 

 
Moment i kgcm 

 
Flyets tomvægt 

 
 398,4 

 
 150,8 

 
 60096,4 

 
Pilot og passagér 

 
 180,0 

 
 142,0 

 
 25560,0 

 
Benzin 

 
 11,6 

 
 193,0 

 
 2238,8 

 
Bagage 

 
 0,0 

 
 224,0 

 
 0,0 

 
Lastet fly 

 
 590,0 

 
 149,0 

 
 87895,2 

 Fig. 6-5 
 

 
Lastetabel, TP bagerst 

 
Vægt i kg 

 
Arm i cm 

 
Moment i kgcm 

 
Flyets tomvægt 

 
 398,4 

 
 150,8 

 
 60096,4 

 
Pilot og passagér 

 
 59,0 

 
 142,0 

 
 8378,0 

 
Benzin 

 
 52,7 

 
 193,0 

 
 10171,1 

 
Bagage 

 
 36,0 

 
 224,0 

 
 8064,0 

 
Lastet fly 

 
 546,1 

 
 158,8 

 
 86709,5 

 Fig. 6-6 
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Tyngdepunktsbegrænsninger 

Tyngdepunktets beliggenheds-begrænsning er mellem den forreste og bagerste 
grænse af det lastede flys TP-beliggenhed for sikker og kontrollabel flyvning. 

Dette fly er designet til at være sikkert at flyve når TP er beliggende indenfor disse 
grænser. 

 

 
 
 
 TP-beliggenhed agten for datum 
 
 Fig. 6-7 
 

TP-begrænsning 
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Indledning 

 
Dette afsnit indeholder beskrivelse af flyet og dets systemer.  Nogle af beskrivelserne 
kan være af generel art, givet af flyets designer, andre beskrivelser og illustrationer 
kan være uddrag fra fabrikanters informationer om udstyr, der indgår i systemerne.   
 
I alle tilfælde vil informationer i dette afsnit hjælpe piloten til at få en bedre forståelse 
af den rette betjening og brug af flyet og dets udstyr. 
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Fuselagen 

Kroppen på Europa er bygget af formstøbte glasfibermoduler på nær halefinnen, 
som er bygget af skummoduler belagt med glasfiber. 

Den underste kropsskal har en indstøbt, keramisk firewall. Cockpitmodulet med 
brændstoftank og rorforbindelser er indbygget i den underste kropsskal før 
overparten af kroppen og halefinnen er limet på. 

 
Halefinnen før beklædning med to lag glasfibervæv: 
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Vinger 

Vingerne er opbygget af skummoduler, som er limet på hovebjælken og belagt med 
2-4 lag glasfiber afhængig af placering og belastning. Imellem skummodulerne er der 
lavet ribber ved at beklæde enderne af modulerne med glasfiber, som er faststøbt til 
den ydre glasfiberbeklædning. 
 

 
Flaps og krængeror er opbygget i samme skum-glasfiberteknik og er fastgjort til 
beslag, der er indstøbt i vingekonstruktionen: 

 
Vingerne kan demonteres fra flyet på kort tid, som beskrevet i afsnit 4. 
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Haleplan  

Haleplanerne er som vinger og de øvrige rorflader lavet af skumklodser udskåret 
med varmetråd og beklædt med glasfibervæv. I hvert af haleplanerne er der indstøbt 
to stålbøsninger, således af haleplanerne kan skydes ind over det gennemgående 
torsionsrør i halen. Haleplanerne går i indgreb i roden med stålbeslag på 
torsionsrøret, som overfører rorkræfterne til haleplanet. Hvert haleplan låses med en 
pip-pind, som indsættes i en brønd i haleplanet, så pip-pinden både går gennem den 
ene indstøbte bøsning og torsionsrøret.  

 

 
 
Da det er en pendelrorkonstruktion, er det nødvendigt med anti-servoklapper for at 
dæmpe rorvirkningen. Anti-servoklapperne fungerer samtidigt som trimklapper, 
drevet af en trimmotor anbragt i halefinnen: 

  

Trimmotor 

Forbindelsesstang 

Pip-pind 

Antiservo-/trimklapper 
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Styresystem 

Styresystemet er opbygget med stødstænger til højde- og krængeror og wirer til 
sideroret. Styrepinde og de fleste centrale dele af styresystemet er monteret i 
cockpitmodulet og der er automatiske koblinger til krængerorsforbindelserne i 
vingerne, når vingerne monteres på flyet. 

Krængerorene er masseafbalancerede med indstøbte blyvægte i krængerorene og 
højderoret er masseafbalanceret med en vægt på en arm forbundet til torsionsrøret i 
bagkroppen. 

Siderorswirerne er forbundet fra pedalerne til en hebel på forsiden af spantet ved 
halefinnen. Herfra aktiveres sideroret med en enkel, kort stødstang. 

 

 

 
 
Flaps er udelukkende elektrisk aktiveret via en spindelmotor anbragt i bagkroppen 
bag cockpitmodulet. Via en simpel mekanisme er flapsmotoren i forbindelse med 
begge flaps gennem slidser i siden af kroppen.
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Understel 

Flyet har et traditionelt fast tri-gear understel efter at det tidligt i byggeprocessen er 
modificeret fra en mono-wheel kontruktion med et optrækkeligt, centralt hovedhjul og 
støttehjul under vingerne. Dette er gjort for at få bedre retningsstabilitet under start 
og landing, men har forøget tomvægten med ca. 16 kg. 

Hovedhjulsbenene er fastgjort i forstærkninger i kroppen under bagagerummet og 
næsehjulsbenet er monteret i en ramme, hvor også motorophænget er fastspændt. 
Næsehjulet er dæmpet med en fjeder af opviklet gummitov. 

Næsehjulet et fritdrejende og styring under taxi sker med de hydrauliske bremser på 
hovedhjulene. 

Hovedhjulene har dimensionen 5.00 x 5. Næsehjulets dimension er en anelse 
mindre: 4.00 x 5. 

 

 

Der er todelte skærme på alle tre hjul. 

Ved at benytte en speciel ventilforlænger er 
det muligt både at afskrue ventilhætten og 
pumpe et hjul gennem et hul ud for ventilen 
uden at demontere hjulskærmen. 

  

Dæktryk, hovedhul: 30 psi (2,0 bar) 

Dæktryk, næsehjul: 30 psi (2,0 bar) 

Hovedhjulstel- 
forstærkninger 
i kroppen 

Næsehjuls- 
montage- 
ramme 

Gummitovs- 
fjeder 
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Bremsesystem 

Det er vigtigt at kunne kontrollere retningen af flyet effektivt med hjulbremserne under 
afløbet efter landing - især ved sidevind. Hjulbremserne kontrolleres derfor med to 
håndtag anbragt på midterkonsollen lige til højre for gashåndtaget. 

Parkeringsbremsen aktiveres ved at trække op i P-håndtaget på venstre side af 
konsollen og dernæst trække de to bremsehåndtag an. Bremsen løsnes igen ved blot 
at trykke P-håndtaget ned. 

Den samlede bremseinstallation er vist fra undersiden på nedenstående billede. Her 
fra er de to bremseslanger ført ned til bremsekaliprene på hovedhjulene. 

 

Højre og venstre bremsesystem påfyldes hydraulikvæske via de to påfyldningsstutse 
foran de to bremsehåndtag på midterkonsollen. For at påfylde hydraulikvæsken 
monteres en adapter på skift (se nærmere i serviceinstruktion): 

 

  

Påfyldningsstutse 
til hydraulikvæske 

Parkerings- 
bremseventil 

Bremseventiler Bremsehåndtag 

Fastgørelse 

Til parkerings-
bremsehåndtag 

Flyveretning 



KZ & VETERANFLY KLUBBEN (EAA 655) Afsnit 7 
Flyvehåndbog for OY-RAF Type: EUROPA Classic Tri-gear Fly- og systembeskrivelse  
 

 
 

7 - 9 

Instrumentpanel 

De tre instrumentpaneler er samlet i et instrumentmodul som kan demonteres som 
en samlet enhed fra flyet. 

Instrumenterne er anbragt, så flyveinstrumenterne ligger i en naturlig linje øverst, 
startende fra venstre med trimviser, EFIS, GPS, omdrejningstæller og MAP (Manifold 
Air Pressure). Propelstyringen er anbragt ergonomisk tæt ved gashåndtaget. 
Motorinstrumenterne er nederst til venstre og avionics, brændstofviser, 
automatsikringer m.m. er på højre instrumentpanel. 

Som backup er der pneumatisk højde- og fartmåler til venstre og et kompas oven på 
modulet. 

Yderst til venstre er der to Sub-D9 stik til forbindelse til hhv. EFIS og GPS fra pc. 

 

EFIS- og motorinstrument-panelerne til venstre kan ikke demonteres når 
instrumentmodulet er monteret, da forbindelserne på bagsiden ikke tillader dette. 

Panelet til højre med radio, sikringer m.m. er monteret med kabel- og slangesløjfer 
på bagsiden, så det kan løsnes og trækkes tilstrækkeligt langt ud til at eksterne 
forbindelser kan tilsluttes på bagsiden, når instrumentmodulet er monteret i flyet: 

 

 Stikforbindelser    Slangeskiller     Fleksibelt kabelbundt    Eksterne forbindelser 

Normale flyveinformationer Panel kan trækkes ud 
for el-tilslutning 

Fastmonterede paneler 
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Når hovedafbryderen er slået til, er der baggrundslys i alle motorinstrumenterne 
(LED) og brændstofmåleren. Radio, transponder og kompas og er ligeledes med 
baggrundslys, når avionics-hovedafbryderen er tændt. 

Nedenfor er vist forbindelserne fra instrumentmodulet til resten af flyet. Der er 5 
områder, der skal tilsluttes: 

 
 
For at montere instrumentmodulet er det nødvendigt at følge denne procedure: 

1. De tre instrumentpaneler skal være monteret i instrumentmodulet og lemmen 
under stikforbindelserne i område 5 på instrumentmodulet skal være fjernet. 

2. Bolte fjernes i styrepindene, så styrepindene kan trækkes helt tilbage for at 
gøre plads til instrumentmodulet (se billede nedenfor). 

3. Instrumentmodulet lirkes forsigtigt på plads, idet det sikres at de tre ledninger i 
område 1 føres samlet igennem firewall’en. Det sikres at ingen løse stik er i 
klemme i område 5 og at ledningerne i område 2, 3 og 4 ligger inde i 
instrumentmodulet uden at være i klemme. 

4. Instrumentmodulet skrues fast på firewall’en. 

5. Alle stik- og slangeforbindelser i område 5 monteres idet det sikres, at Sub-D-
stikkene låses med låsebøjlerne, at omløberen er sikret på det runde stik og at 
låseskruen skrues i slangekoblingen. Det kan lette montagen af disse 
forbindelser, at anbringe et stort spejl på gulvet under stikkene. 

6. Nu skrues instrumentpanelet til højre løst og trækkes netop så lagt ud af 
instrumentmodulet, at der er adgang til bagsiden af radio og transponder. 

7. Antennestikkene monteres på hhv. radio og transponder. Disse to coax-stik er 
af hver sin type og kan ikke forveksles. 

8. Multistikket til den stilbare propel monteres bag på propelstyringen. 
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9. Forsyningsledningerne (12 V) mærket med rød strip skrues fast med samme 
skrue på den øverste bus-bar og skruen sikres med sikringstråd gennem 
hullet i skruehovedet (se billede nedenfor). 

10. Ground-ledningen mærket med blå strip skrues i den nederste bus-bar og 
sikres med sikringstråd (se billede nedenfor). 

11. Lemmen skrues fast under stikkene i område 5. 

12. Ledningerne til tændingssystemet stikforbindes med tændingssystemerne i 
motorrummet (bemærk farvekode) og strippes fast i fastgørelserne på 
firewall’en. 

13. Temperatursensoren anbringes i forskruningen i indsugningsboksen og 
ledningen strippes fast på firewall’en. 

14. Firewall-gennemføringen sikres med varmepasta og skrues sammen. 

15. Styrepinde monteres med bolte og sikres med split. 

16. De to afdækninger over kabler og slanger monteres i hver side af kabinen 
(velcro-montage). 

Bolte fjernes i styrepinde: Forbindelser i område 5: 

  

Samling af slangekobling: Forbindelser i område 2,3 og 4: 

   

Stik på propelstyring (midterste): Firewall-gennemføring i område 1: 
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Sikring af forsyningsledningerne på de to bus-bars (rød og blå markeret): 

 

Demontage af instrumentmodulet foretages i modsat rækkefølge. 
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Intercompanel 

Der er et eksternt intercom i flyet, som er monteret 
på loftpladen. 

Data for intercom: 

Mærke: Sigtronics Corporation 
Model: SPA-4-S 

Intercom er forbundet med et kabel med sub-D15 
stik til instrumentmodulet og til headset-stikkene 
bagerst på panelet. 

Det er et fire-personers intercom og de to kanaler 
benyttes naturligvis til pilot og passager. En tredje 
kanal på intercom er forbundet til EFIS og fungerer 
som signalvej for stall-warning. Den sidste kanal er 
ikke forbundet. 

Stall-warning er en tone, som afgives lige før flyet 
staller. Det er muligt at sætte EFIS i en test mode, 
så stall-warning tonen udsendes til intercom. 
Højden af tonen kan da justeres med et 
trimmepotentiometer, der er anbragt lige til højre 
for intercom-betjeningspanelet. Før justering skal 
intercom være tændt med to headsets tilsluttet og 
skruet op på normalt samtaleniveau. 

Det er muligt af at tilslutte en ekstern signalkilde til 
intercom, f.eks. en MP3-afspiller, mobiltelefon 
el.lign. Apparatet tilsluttes via 
AUDIO-stikket til højre på 
instrumentbrættet. 

 

Bagerst på loftpladen er endvidere vist forstærkningen til en RAM Mount knob, der 
kan bruges til fastgørelse af kamera under loftpladen på op til 1 kg. 

Der er også ophæng på loftpladen til headsets, når de ikke er i brug.

Trimmepotentiometer til 
stall warning volumen 
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Sæder og sikkerhedsseler 

Sæderne består af en ryg- og sædehynde, som er fastgjort med velcro i flyet. Når 
hynderne er fjernet, er der adgang til sædepladen, som let kan fjernes for adgang til 
dele af benzinsystemet. Der er også rum, som kan f.eks. kan anvendes til let tilbehør. 

Lænde- og skulderselerne er fastgjort i tre punkter, som vist på figuren. Alle 
fastgørelsespunkterne er i indstøbte forstærkninger i glasfiberstrukturen. De yderste 
punkter går gennem kropsiderne og det er nødvendigt at have vingerne demonteret 
fra flyet for at kunne afmontere sikkerhedsselerne i disse punkter. 

For at demontere sikkerhedsselerne fra fastgørelsespunkterne i den centrale tunnel, 
kræves der adgang til boltene fra indersiden, som kan nås gennem en lem i højre 
side af tunnelen. Det er vigtigt at udføre montagen omhyggeligt efter nedenstående 
figur, da bolte og skiver ellers kan komme i konflikt med wirerullerne til styrelinerne 
på indersiden af tunnelen. 
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Bagage- og opbevaringsrum 

Nedenfor er der en oversigt over opbevaringsmuligheder for bagage og udstyr i flyet. 
Vær opmærksom på vægt og tyngdepunkt ved brug af opbevaringsrummene. 
 

1. Det store bagagerum, hvor der maksimalt kan medtages 36 kg. 
2. Under måtten i den forreste del af bagagerummet kan der stuves let udstyr i 

de rum, der er mellem forstærkningerne til hovedhjulene. 
3. I et rum i hver nakkestøtte kan der opbevares lette ting. 
4. Under hver af sædepladerne er der et lille rum til opbevaring. Vægten af ting 

opbevaret her medregnes til pilotvægten. 
5. Der er et net til opbevaring af kort og andre flyvedokumenter ved hvert sæde. 
6. I hver side af kroppen er der indsyet velcrostriber, hvor der kan fastgøres en 

taske til opbevaring af personlige fornødenheder under flyvningen. 
 
 

   

  

 
Der er en inspektionslem i gulvet i venstre side af 
bagagerummet. Rummet under lemmen må ikke 
bruges til opbevaring, da ting anbragt her kan 
komme i konflikt med flaps og styreliner.

2 3 4 

5 6 
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Døre, vinduer og udgange 

De to mågevingedøre har hver en gascylinder af type Gas Springs GS8699-1 
(alternativ: NitroLift NL5265) til at holde døren åben. 

Når døren lukkes, skal det sikres, at både den fremadvendte og bagudvendte pal går 
korrekt i indgreb i dørkarmen. Der er anbragt et håndtag nederst i døren, som 
anvendes til at trække døren helt til under låsning med låsehåndtaget. 

 

 
 

Der er to udvendige nøglelåse, som under låsning blokerer den langsgående 
stødstang nederst i døren. Der er adgang til låsen fra indersiden af døren bag et 
pålimet, rundt dæksel: 

    

Ved ud- og indstigning af flyet skal de skridsikrede områder på vingerne benyttes til 
at træde på, da disse områder er forstærkede med et ekstra lag glasfiber.
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Motor 

Motoren er en Rotax 912ULS, som fortrinsvis kører på 95 oktan Mogas og yder 100 
hk ved 5800 RPM. Det er en 4-cylindret 4-takts motor med to karburatorer, luftkølet, 
men med vandkølede topstykker. Smøringen er en tørsumpsmøring med en separat 
oliebeholder.  

Motoren er fastgjort i motorophænget, som er skruet direkte på montagerammen for 
næsehjulet og der er en lille vandkøler og en oliekøler installeret under motoren. 

 

Motoren er modificeret med en kraftigere starter, som de senere versioner af 
motoren er udstyret med. Endvidere er der monteret et Bullyhawk Soft Start Module i 
forbindelse med tændingssystemet, som stiller motoren til lidt senere tænding under 
motorstart. Begge disse modifikationer beskytter skridkoblingen mellem starter og 
motor mod forøget slid. 

Motorinstallationen er i øvrigt en traditionel Rotax-installation for denne type motor. 

Kølemiddeloverløbsbeholder 

Mekanisk drevet 
brændstofpumpe 

Ekstern oliebeholder 

Ensretter, regulator, 
laderelæ og startrelæ 

Propelgear 1:2,43 

Tændingssystem 

Oliefilter Slæberinge til 
elektrisk 

propelkontrol 

Tempera-
tursensor 

Kølemiddebeholder 
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Propel 

Flyet er udstyret med en Airmaster AP332 Constant Speed Feathering Propeller, 
som drejer højre rundt. 

Propellen er drevet via Rotax-propelgearet med et reduktionsforhold på 1:2,43. 

Stigningen af propellen drives af en elektrisk spindelmotor, som roterer med rundt i 
propelnavet og forsynes elektrisk via tre slæberinge på spinnerens bagplade. 

 

Omdrejningstallet måles ved at aftaste frekvensen af en enkelt medroterende magnet 
på bagpladen. 

Energiforsyning og styringen af propellen foregår med AC200 SmartPitch Controller, 
hvis brug er nærmere beskrevet i afsnit 4 af denne håndbog: 
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Benzinsystem 

Benzintanken er en blæst tank i polyethylen på 70 liter og er anbragt bag sæderne, 
som vist på nedenstående figur. 

Den nederste del af tanken er to-delt med hver sin tilslutning til benzinhanen, så den 
højre side kan fungere som reservetank på omkring 10 liter. Påfyldningsstutsen er 
anbragt i højre side, så reservetanken altid fyldes først, før brændstoffet løber over i 
hovedtanksiden. Tanken er udluftet via en klar slange til et ventilationsrør anbragt 
oven på kroppen. 

Hovedtanken er yderligere forbundet til en klar slange, der fungerer som 
brændstofniveauindikator. Indikatoren sidder fremme på midterkonsollen til højre for 
pilotens ben og er ligeledes udluftet til et rør oven på kroppen.  

 

OY-RAF er også forsynet med en elektrisk brændstofmåler baseret på et kapacitivt 
princip (Princeton Capacitive Fuel Level Probe). Selve sensoren er skruet fast oven 
på tanken og målerøret er ført ned i brændstoftanken gennem et hul og tilpasset så 
brændstofniveauet i hovedtanken måles. Der er adgang til sensoren under et låg 
over brændstoftanken: 

Udluftning Udluftning 
benzintank brændstofviser Brændstofpåfyldning 

Batteri-
beholder Brændstoftank 

Brændstofhane 
(3-vejs) 

Firewall Brændstofviser 

Slange og tilslutninger 

Fitting FPA 903B 

Restriktor FS02 

 For detaljer – se diagrammet side 7-22 

Klar 
polyurethan-
slange 

Klar 
polyurethanslange 
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Niveausensoren har et analogt udgangssignal (0-5 V) og kalibreres stykvist lineært i 
5 punkter. Signalet vises på et kalibreret digitalvoltmeter på instrumentbrættet (se 
beskrivelsen af el-systemet). 

Benzinsystemets opbygning frem til motoren er vist på diagrammet sidst i dette 
afsnit, med angivelse af de anvendte fittings i aircraft kvalitet. 

Hvert tankafsnit (hoved- og reservetank) er forbundet til benzinhanen, som er 
anbragt i bunden af midterkonsollen, og kan aktiveres lettilgængelig fra oversiden af 
midterkonsollen via en forbindelsesstang. De to tankafsnit er også forbundet til hver 
sin drænventil anbragt på undersiden af kroppen bag tanken. 

Der er et grovfilter i hvert af de to tankudløb, som er tilgængelige gennem to lemme 
under kroppen: 

 

Fra benzinhanen løber brændstoffet frem til en gascolator (Andair GAS375) med et 
PTFE coated 70 micron vaskbart filter med filterareal på 6400 mm2. Gascolatoren er 
anbragt over en adgangslem i bunden af flyet, således at dræn og filterrengøring er 
mulig fra undersiden. 
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Gascolatoren er her vist uden drænventil monteret og med benzinhanen netop synlig 
til højre: 

 

Lige efter gascolatoren sidder den elektriske brændstofpumpe som sender 
brændstoffet videre ud til den motordrevne brændstofpumpe på propelgearet. 

Her fra fordeles brændstoffet til de to karburatorer og det overskydende brændstof 
recirkulerer til reservetanken for at mindske risikoen for damplommer. 

Alle brændstoffittings på motorsiden af firewall er stålfittings for at reducere risikoen 
for gennembrænding ved en eventuel brand i motorrummet. Brændstofslangerne er 
armeret og forsynet med brandbeskyttende og isolerende overtræksslanger - de 
orange slanger på billedet: 
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Elektrisk system 

Generelt 

El-diagrammet for el-systemet på OY-RAF er vist på to diagrammer medtaget sidst i 
dette afsnit: el-diagrammet (ED) og forbindelsesdiagrammet (FD). 

Installationen kan deles op i følgende enheder: 

1. Ensretter, spændingsregulator, startrelæ, hovedsikring (30 A) og tilhørende 
komponenter er monteret samlet på en aluminiumsplade i motorrummet. 
Forbindelserne her fra går samlet igennem firewallen i højre side af flyet. 

2. Instrumentbrætmodulet med pneumatiske instrumenter, EFIS, avionics og 
afbrydere er tilsluttet til flyet via 4 el-stik i bagagehylden i højre side, 
antennestik til hhv. VHF-antenne og X-ponderantenne og stik til propelstyring. 
Tændingsssystemerne er dog direkte forbundet fra tændingskontakten via to 
særskilte kabler gennem firewallen i venstre side. Disse forbindelser er 
markeret med grønne overskrifter i forbindelsesdiagrammet (FD). (Se også 
beskrivelsen under afsnittet om instrumentpanelet.) 

3. I loftet over kabinen sidder intercom-systemet, som er direkte forbundet med 
instrumentbrættet via et enkelt stik. Har lyserød overskrift i FD. 

4. Switche til PTT for radio og trim i styrepindene. Disse er forbundet via bøjelige 
kabler i god kvalitet til trimstyringen, som sidder bag på firewall’en (se 
beskrivelse nedenfor). Markeret med rød overskrift i FD. 

5. Forbindelser i tunnelen mellem sæderne: En samlet stelforbindelse for de 
fleste forbrugere uden for instrumentbrættet (vist med blå cirkel i FB), 
omskifter til flapsstyring og en flapsmotorindikator. Markeret med blå overskrift 
i FD. 

6. Batteriet under en lem i bagagerummet er forbundet direkte til et hovedrelæ 
bag det bagerste spant i kabinen. Her sidder også endnu en sikring (30 A), 
som kan skiftes fra bagagerummet. Her fra løber hovedforsyningskablerne 
igennem tunnelen til motorrummet. 

7. Forskellige, fordelte elektriske enheder bag firewall’en, markeret med gule 
overskrifter i FD: 

a. Trimstyring fastgjort på bagsiden af firewall’en 

b. Flapsmotor (spindelmotor) i bagkroppen 

c. Trimmotor og trimpositionsindikator i halefinne 

d. Brændstofniveausender oven på benzintanken 

e. Kompasmodulet lige bag det bagerste spant i bagagerummet. Også 
forbundet til OAT oven på flyet. 

f. Positionslys via et stik i hver vingerod 

g. Jordforbindelse til bezinpåfyldningsstutsen 
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Beskrivelser af undersystemer 

Ensretter, regulator, alternatorrelæ og startrelæ 

Disse komponenter er anbragt samlet på en aluminiumplade foran firewall: 

 

Forbindelserne til instrumentbrættet er ført samlet, brandsikkert gennem firewall’en. 
Sensorledningerne til motoren (RPM, CHT, olietemperatur, og -tryk) er forbundet via 
et enkelt stik, vist til højre på montagepladen. Endvidere ses den store 
udglatningskondensator (22.000 μF). Øverst ses den ene hovedsikring på 30 A træg. 

Hovedsikringer 

Der to hovedsikringer i flyet. Begge er 6,3x32 mm 30 A træg smeltesikringer anbragt 
i sikringsholdere hhv. i motorrummet og i bagagerummet: 
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Smeltesikringer 

Der er to andre smeltesikringer i flyet – resten af sikringerne er automatsikringer 
(circuit breakers) i instrumentpanelet: 

Der er en forsikring foran den LED, som lyser på instrumentbrættet når startrelæet er 
aktiveret. Det er en 1A flink autosikring anbragt ved startrelæet, se billedet herunder 
til venstre. 

Den anden sikring er en 5x20 mm 100 mA flink sikring, som sidder på et 
beskyttelseskredsløb foran en LED, som blinker rød når flapsmotoren er aktiveret i 
opadgående retning. Kredsløbet sidder tæt på vippekontakten til flaps og der er 
adgang til det gennem lemmen i bunden af flyet under tunnelen (billedet til højre): 
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Trimstyring 

Trimsystemet kan styres med lige prioritet fra begge styrepinde via fjederbelastede 
kontakter i styrepindshåndtagene. 

Trimstyringen er opbygget som en relæstyring efter nedenstående diagram: 

 

Trimstyringen er placeret på firewall’en centralt bag instrumentbrættet og der er her 
fra ført fleksible kabler ud til kontakterne i håndtagene i begge styrepinde. 
Printkonstruktionen for trimstyringen fungerer samtidig som tilslutningssted for PTT-
forbindelsen til intercom (radio), således at der kan føres et enkelt 5-leder kabel her 
fra ud til hver styrepind – inklusiv forbindelsen til PTT-tasteknappen. 

Konstruktionen ses på nedenstående billede, hvor numrene og rækkefølgen af 
klemrækkerne svarer til det, der er vist på diagrammet ovenfor: 
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Flapsmotorindikator 

Flapssystemet er aktiveret med en vippekontakt, som er fjerderbelastet i retning af 
flapsudfældning, men forbliver i stilling aktiveret, når flaps køres op. Dette muliggør 
at piloten har hånden fri til at kontrollere bremsehåndtagene, når flaps køres op 
straks efter landing. 

Flapsmotoren vedbliver at køre efter at flaps er kørt op så længe vippekontakten er i 
stilling UP, da der ikke er en grænsekontakt på flapsmotoren. For at gøre piloten 
opmærksom på dette, er der anbragt en rød, blinkende LED foran vippeafbryderen, 
som kun blinker når motoren kører op. 

Den blinkende LED er forbundet parallelt med flapsmotoren, og da denne type LED 
kun kan forspændes i spærreretningen med 0,5 V og yderligere er følsom for 
overspændinger, er det nødvendigt med et beskyttelseskredsløb foran den LED’en. 
Dette kredsløb er vist på nedenstående diagram, hvor LED’en i det væsentlige er 
beskyttet med en silicium- og en germaniumdiode (0,3 V) i spærreretningen og en 
zenerdiode på 12 V i lederetningen. Der er desuden en udglatningskondensator, et 
par modstande og en sikring i kredsløbet. Kredsløbet er anbragt i tunnelen, tæt på 
flaps-vippekontakten. 

 

Kapacitiv brændstofmåler 

Den kapacitive brændstofmåler i tanken er af type Princeton Capacitive Fuel Level 
Probe. Der er adgang til den, når låget over brændstoftanken er fjernet (se 
beskrivelsen af brændstofsystemet). 

Sensorrøret er bøjet så det når ned i bunden af hovedtanken. Når de fire skruer, der 
holder sensoren fast til tanken løsnes, kan sensoren lirkes forsigtigt op. 

Den kalibreres stykkevist lineært i 5 punkter med et udgangssignal mellem 0 og 5 V. 

Kalibreringen foretages med en trykknap på sensoren og ved aflæsning af tilstanden 
på de tre lysdioder (LED) ved trykknappen (se tabel nedenfor). 

Kalibreringsforløb: 
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1. Hold knappen nede mens hoveafbryderen tændes 

2. Slip knappen. Den venstre LED vil blinke. 

3. Påfyld evt. mængden svarende til ”tom”. 

4. Tryk på knappen til LED viser konstant rødt – det kan første gang tage op til 
16 sekunder. 

5. Næste LED blinker nu. 

6. Påfyld brændstof svarende til ¼ fuld. 

7. Hold knappen i ca. 2 sekunder til LED’en lyser konstant. 

8. Fortsæt på samme måde med ½, ¾ og fuld (se tabel nedenfor). 

9. Når kalibreringen er slut vil den midterste LED blinke hvert 5. sekund under 
normal drift.  

   

De 5 volts udgangsspænding præsenteres digitalt på et digitalvoltmeter på 
instrumentpanelet. Foran digitalvoltmeteret er der en spændingsdeler, som 
kalibrerer visningen til den rigtige maksimumsværdi. Når tanken er helt fuld, og 
brændstofmåleren er kalibreret, justeres et trimmepotentiometer til højre for 
instrumentet til den rigtige værdi med en lille skruetrækker: 

 

  

Trimmepotentiometer til 
indstilling af max. værdi 
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Baggrundsbelysning af kølemiddel-overløbsbeholder 

Beholderen er fastgjort lige foran firewall’en i venstre side af flyet. Niveauet kan ses 
igennem luftrillerne i cowlingen. For at lette vurderingen af kølemiddelniveauet, kan 
beholderen belyses bagfra af en række lysdioder, når der trykkes på en knap, der er 
tilgængelig gennem lemmen ved kølemiddelpåfyldningen. Belysningen forsynes af et 
uafhængigt kredsløb, som er udstyret med et 6V kamerabatteri af type 2CR1/3N, der 
er anbragt under lysdioderne: 

   

 

Praktiske oversigter over forbindelser 
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El-diagrammer 
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(Forbindelsesdigrammet fortsættes på næste side)  
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(Forbindelsesdigrammet er fortsat fra forrige side) 
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Pitot - static system 

Pitottrykket udtages fra en dyse på en pylon under venstre vinge. Denne dyse har 
også en ekstra skråtstillet åbning i flyveretningen, som giver et trykindtag til angle-of-
attack (AoA) beregning i EFIS (stall warning). 

AoA-dysen er monteret på et specielt beslag i vingen og sikret med to skruer: 

 

Static udtages fra to indbyrdes forbundne små huller på hver side af bagkroppen, 
mærket med pile: 

   

Instrumentslangerne fra dysen er samlet i venstre 
vingerod med slangekobling, som efter samling 
anbringes i en fjederklemme monteret i vingeroden. 
Koblingen er låst med en enkelt skrue. 

En tilsvarende slangekobling er anvendt til at samle 
alle slanger i instrumentbrættet. Der er adgang til den 
fra en lem under hylden i højre side af 
instrumentpanelet. 
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Radio- og navigationsudstyr 

Radio 

Becker AR 4201 VHF-AM-Transceiver: 

:  

Transponder 

Becker BXP6401-2-(01) Mode S transponder: 

 

Blind encoder 

Becker BE6400-01-(XX): 

 

• 760 kanaler med 25 kHz kanalafstand 

• Sendestyrke 5-7 W 

• Strømforbrug (standby): <70 mA 

• Strømforbrug (sender): < 2,5 A 

• Hukommelse for 99 kanaler 

• Kan vise niveauet på forsyningsspændingen 
(MDE-knap) 

• Temperaturføler er tilsluttet og viser 
temperaturen af indsugningsluften til motoren 
(MDE-knap). 

• Antenne i halefinnen 

• Der er indbygget intercom, men dette anvendes 
ikke i OY-RAF 

• Sendestyrke >150 W 

• Operationshøjde < 20000 ft 

• Strømforbrug (standby): 250 mA 

• Strømforbrug (sender): 430 mA 

• Transponder groundplane i bagkroppen (folie) 

• Transponderantenne under bagkroppen 

• Serienummer: 00480 

• Operationshøjde < 20000 ft 

• Strømforbrug: < 12 mA 

• Monteres direkte i stik bag på BXP6401 

• EASA ETSO-C88a godkendelse 

• Pneumatisk forbundet til static i flyet 

• Programmeret med OY-RAF data 

• Serienummer: 02341 
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EFIS 

Dynon Avionics EFIS-D100: 
 

 
 
 
GPS 

AvMap EKP IV: 
 

 
 
 

• Strømforbrug: 12 W (24 W ved ladning) 
• Airspeed: 30 - 325 kts 

• Højde: -1200 – 30.000 ft 

• Horisont: fully aerobatic / auto recovery 

• G-måler: -10g - +10 g 

• Voltmeter: 10 – 30 VDC 

• OAT: -30°C - +65°C 

• Timer: 10 timer op / 10 timer ned 

• Internt backupbatteri 

• AoA visning (stall warning) via AoA-dyse 

• OAT er tilsluttet temperatursensor oven på flyet 

• Sub-D9-stik til opdatering på instrumentpanel 

• Strømforbrug: 10 W 

• Display 7” 

• Opløsning 800 x 480 pixels 

• Waypoints, der kan gemmes: 1000 

• Flyveplaner: 15 (max. 100 waypoints/flyveplan) 

• Loggekapacitet: Mange tusinde punkter 

• Loggesteps kan indstilles 

• Kan let tages ud af instrumentpanelet 

• Tilsluttet antenne oven på instrumentkonsollen 

• Sub-D9-stik til opdatering på instrumentpanel 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj89r6__9PbAhVFDZoKHdr_DGcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gps24.de/AvMap%2BEKP%2BIV%2BColor%2BGPS-Empfaenger.htm&psig=AOvVaw0kTTi1Avn1Q13f8syi6wgi&ust=1529094606703167
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Andet udstyr 

Ildslukker 

H3R Aviation Model A344T - Halon 1211 Fire 
Extinguisher. 

Vægten af ildslukkeren er 1,021 kg. 
Halonindholdet er 0,567 kg. 

Den er anbragt i en holder bag nakkestøtten i 
passagersædet, hvor den kan nås fra 
førersædet. Trykket aflæses på et indbygget 
manometer. 
 

 
Forbindingskasse 

Forbindingskassen er en plastickasse fastgjort 
på bagvæggen i bagagerummet med en gjord. 
 
 
 
 
Brændstoftester 

Der er anbragt en fast holder til 
brændstoftesteren i bagagerummets højre side, 
således af den kan nås gennem højre dør i flyet 
ved inspektion før flyvning. 
 
 
 
Fastgørelsespunkter 

Der er to RAM Mount 
fastgørelsespunkter i flyet, hvor 
der kan fastspændes kamera, 
mobiltelefon, iPad eller 
tilsvarende udstyr på op til 1 kg 
vægt. 

Det ene punkt sidder til højre på 
instrumentpanelet og det andet 
sidder i loftpladen bagerst i 
kabinen. 
 




