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Bilag 1 til håndbogsgruppe 601

Tillægskrav for ultralette fly, udrustet til slæb af svævefly.
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For UL-fly, som anvendes til slæb af svævefly skal følgende supplerende krav anvendes:

A. Generelt
Slæbeudrustningen består sædvanligvis af følgende komponenter:
 Slæbekobling
 Udkoblingsanordning
 Instrument der måler og viser kritiske temperaturer under motorens belastning
 Anordning til overvågning af svæveflyet under flyslæbet
 Slæbetov med sprængstykke
Bemærk: Slæbekobling og udkoblingsanordning kan være erstattet af spoleanordning
Kun UL-fly klasse B, der er godkendt som slæbefly med tysk Kennblatt kan godkendes.
Slæbeudstyret skal være monteret af flyets producent eller på et af denne godkendt værksted.
Udformning og konstruktion skal være som angivet i afsnit B, medmindre andet er angivet i ULflyets Kennblatt under afsnittet vedrørende flyslæb.
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B. Udformning og konstruktion
I.

Udkoblingsanordning

Håndtaget til betjening af slæbekoblingen skal anbringes således, at den hånd, som betjener
gashåndtaget, også kan nå og betjene dette håndtag fra enhver position og betjene det ved et træk,
uden at den sikre føring af UL-flyet påvirkes.
Farven på udløserhåndtaget er GUL.
I nærheden af håndtaget skal der sidde et skilt med teksten ”Udløser”. Håndtagets vandring skal
mindst være 50 mm men ikke overstige 120 mm.
Trækket mellem håndtag og slæbekobling må ikke yde væsentlig modstand
II.

Kontrol af motortemperatur

Til kontrol af den kritiske temperatur i motoren, som kan opnås under flyslæb, skal der anbringes et
instrument i pilotens synsfelt, som viser denne temperatur med en advarsel om den højst tilladte
temperatur.
Den kritiske temperatur på motoren ved denne belastning defineres som den temperatur, der først
når sin kritiske værdi ved motorens maksimale vedvarende omdrejninger.
III.

Overvågning af svæveflyet under flyslæbet

Det skal være muligt for slæbepiloten at overvåge svæveflyet i slæbet, uden at det har indflydelse
på pilotens øvrige opgaver og uden, at denne skal foretage større drejninger med hovedet.
Anordning til overvågningen skal vise et roligt og klart billede af svæveflyet. Svæveflyet skal være
synligt i hele 60 graders-keglen bag slæbeflyet.
IV.

Slæbetov og sprængstykke

Slæbetov, sprængstykker og ringsæt skal overholde kravene i grupperne i 463, 464, 467 og 468 i
DSvU´s UHB.
V.

Slæbekobling

Med slæbekoblingen skal der følge en EASA form 1 luftdygtighedsattest og dennes
vedligeholdelsesmanual skal indgå i flyets vedligeholdelsesprogram.
Slæbekoblingen skal være monteret på flyet, så slæbetovet ikke kan berøre styreflader på UL-flyet
ved belastninger iht. de belastningsretninger, som slæbetovet vil kunne bevæge sig i.
Udkobling af slæbetovet skal være muligt indenfor hele 60 graders-keglen bag slæbeflyet, selv om
tovet er belastet med sit maksimum.
Slæbekoblingen skal være beskyttet mod snavs.
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VI.

Brændstofpumpe

1. Hvis en brændstofpumpe er nødvendig for, at motoren kan arbejde tilfredsstillende, skal en
nødpumpe være installeret, som kan tilføre motoren brændstof i tilfælde af, at den primære
brændstofpumpe svigter. Nødpumpen skal kunne fungere uafhængigt af motoren eller den
primære brændstofpumpes funktion.
2. Ingen af de to brændstofpunkter må kunne påvirke motorens drift på en sådan måde, at en
usikker situation opstår, uafhængigt af motorens ydelse eller motorens funktioner eller den anden
brændstofpumpes funktion.

C. Forhold under flyslæbet
1. UL-flyets begrænsninger må ikke overskrides i nogen fase af slæbet.
2. Motorens begrænsninger må ikke overskrides i nogen fase af slæbet.
3. Start og slæbeflyvningen må ikke kræve nogen usædvanlig behændighed af UL-piloten eller
særligt ugunstige omstændigheder i øvrigt. Der må heller ikke kræves nogen særlig behændighed
af UL-piloten for at genoprette normal flyvetilstand i det tilfælde, at svæveflyet befinder sig uden
for den normale position i flyslæbet på grænsen til en 60 graders-kegle.
4. Ansøgeren skal fastlægge hvilke længder på slæbetovet, der skal være gældende for det
pågældende UL-fly (anbefalet 40 – 60 meter)

D. Begrænsninger
1. I flyets håndbog skal følgende data være angivet:
(1) Maksimal vægt for UL-flyet under slæbet
(2) Maksimal vægt for svæveflyet under slæbet
(3) Den maksimale brudstyrke på det sprængstykke, som anvendes i slæbetovet
(4) Mindste slæbehastighed, hastighed for bedste stigning og startstrækning for mindst tre af de
typer af svævefly, som blev anvendt ved typecertificeringen af flyet. Yderligere kan anføres
andre typer svævefly, som kan sammenlignes med de fly, som er anvendt ved
typecertificeringen. Disse kan registreres i et løsblad i håndbogen.
Der skal endvidere anføres, hvor meget startstrækningen øges som følge af højt græs, regndråber
eller snavs på vingerne samt høj lufttemperatur
2. I cockpittet skal der anbringes et skilt ved siden af fartmåleren med teksten ”Pas på
slæbehastigheden”
3. I området omkring slæbekoblingen på slæbeflyet skal placeres et tydeligt skilt, hvor den
maksimale brudstyrke er angivet for det sprængstykke, som er godkendt til slæbeflyet.
4. På rorstyrede UL-fly, som anvendes til slæb af svævefly, skal vedligeholdelsesintervaller og
eftersyn gennemføres på den måde og i det omfang, som fabrikanten af motoren har fastlagt, og
det skal dokumenteres i flyets vedligeholdelsesdokumenter og indføres i flyets driftsjournal.

