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DANSK
UL-FLYVER
UNION

FLYKONTROLLANT
Navn

.

Tlf.nr.

.

Synsdato

. Dato for vejning
Flykontrollant stempel

Typecertificering

_____________________________________ .

Flyfabrikant:

___.

Flyets serienr.

.

___________________.

Flyets årgang:

.

Registreringsnummer ____________.

Motors serienr:

.

Motortype:

Motortid:

.

Flytype

________.

Motors Årgang:

___.

Gear:

.

Karburator:

___.

Støjmålt dato*):

.

Propel:

___.

Flyvetid:

.

Operationelle begrænsninger:
*)medmindre flyet er fritaget for støjmåling, jf. vedlagte attest fra materielchefen.
Såfremt flyet er udstyret med mode S transponder, ELT eller PLB skal der søges om
kode for respektive ejer hos TBST..
Ejer:

Tlf.nr.

Adr.

.
UL-Klub:

Emailadresse
Fors.selskab.

.
__________

Lovp.fors. nr.:

Anmærkninger godkendt af:

dato:

.
.

Flykontrollant navn og stempel.

FLYET GODKENDT

Ny udløbsdato:

.

Ny udløbstid:

.

Stempel

Modtaget sekretariatet dato:

.

.
Sekretærens underskrift og stempel
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Pkt.

GENERELT

A.1.

Identifikation af UL-flyet. Registreringsmærker på vinge og fuselage i.h.t. gældende
bestemmelser.

A.2.

Hvis flyet har dispensation til individuelt beregnet nyttelast, oplyses den herved
godkendte nyttelast: ______ kg. Check at der er den skiltning, der er nødvendig i den
forbindelse

Pkt.

KROP OG UNDERSTEL

B.1.

Kroppen undersøges for udvendig tegn på beskadigelser, afskalning af maling,
korrosion samt olieret eller mørt beklædning.

B.2.

Kroppen undersøges indvendigt for beskadigelser og god konservering. Metaldele
er fri for korrosion.

B.3.

Check at bolte og møtrikker er af godkendt kvalitet, fejlfrie og sikret korrekt.

B.4.

Check vinge- og stræberforbindelser for: Sikker fastgørelse, slør, slidmærker,
revner, beskadigelser, løse dele/nitter, for korrosion og god konservering.

B.5.

Siderors hængsler og haleplansforbindelser checkes jf. pkt. B.4.

B.6.

Understel, hjulaksler og affjedring checkes jf. pkt. B.4. Check at lejre og led er renset
og indfedtede.

B.7.

Bremsesystemet checkes jf. pkt. B.4. og det checkes at bevægelige dele er rensede
og indfedtede.

B.8.

Check at fælgene er fejlfrie, at dækkene har korrekt mønster.

Pkt.

VINGER OG HALEPLAN

C.1.

Vinger, rorflader og haleplan undersøges for udvendige tegn på beskadigelser,
afskalning af maling samt olieret eller mørt beklædning.

C.2.

Check vinge for-, bagkant, ribber og hovedbjælker for tegn på: Brud, deformation,
revner og korrosion.

C.3.

Check haleplan for-, bagkant og evt ribber jf. pkt C.2.

C.4.

Check at bolte og møtrikker er af godkendt kvalitet, fejlfrie og sikret korrekt.

C.5.

Check at vingemontagebeslag og haleplans ophæng er fri for: Slør (hullerne må
højst være 1/10 mm større end de tilsvarende bolte).

C.6.

Check at samtlige rorhængsler er fri for slør, korrekt fastgjort og sikret, fri for
korrosion, rensede og indfedtede.

C.7.

Check at der er drænhuller i bagkant af vinge, haleplan og rorflader.

Pkt.

STYRESYSTEM

D.1.

Check at rorflader og flaps kan bevæges let. Vær opmærksom på mislyde samt uens
modstand. Check at højde-, krænge- og siderorsudslag samt trim- og flapsudslag er
i.h.t. manual.

D.2.

Ved gennemgang af styresystemet: Check afskalning af maling, korrosion og god
konservering.

D.3.

Check styrepind og ophæng for: Sikker fastgørelse, slør, slidmærker, beskadigelser,
løse dele/nitter, revner, at bolte og møtrikker er af godkendt kvalitet, fejlfrie og sikret
korrekt. Check at alle bevægelige dele er renset og indfedtede.

D.4.

Check forbindelse fra styrepind til højde- og krængeror: Jf. pkt. D.3.
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Pkt.

STYRESYSTEM (fortsat)

D.5.

Check samtlige styrewirer for slidmærker, stikkere, beskadigede kovse og taluritter
samt passende spænding. Check at alle trisser har hele kanter og går let.

D.6.

Check pedaler og bremsekabler: Jf. pkt D.3.

Pkt.

UDRUSTNING / UDSTYR

E.1.

Check at instrumentbræt og instrumenter er forskriftsmæssigt fastgjort, at termoflasker, omformere, radioer og lign. er forsvarligt fastgjort. Instrumentslanger er uden
knæk og er forsvarligt fastgjort.

E.2.

Check at cockpittet er udstyret med de nødvendige afmærkninger som ex. VNE,
VNO, VSI, VSO og VFE. Tændingskontakten er hensigtsmæssigt anbragt og afmærket med ON/OFF. Det skal tydeligt fremgå om brændstofventil er
ÅBEN/LUKKET.

E.3.

Check at pitotsystemets statiske og dynamiske indtag er fri for fremmedlegemer.

E.4.

Check at fastspændingsseler er fri for slitage og har sikker fastgørelse og låsning.

E.5.

Check at ledningsnettet og evt. batteri er forsvarligt fastgjort, at ledninger er
aflastede, at kabelsko og stik er korrekt monteret og at ledninger er indtakte.

E.6.

Check at skalaerne på omdrejningsindikator, højdemåler, fartmåler og magnetisk
kompas tydeligt kan aflæses fra fartøjschefens plads og at instrumenterne er af en
type og indretning som angivet i afsnittet om materialer.

E.7.

Check at det magnetiske kompas er devieret inden for gældende tidsintervaller.

E.8.

Hvis godkendt højdemåler er installeret, angives fabrikat, type og serienummer:
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_____________________________________________________________________.
Hvis ikke: check at der på instrumentbrættet et følgende skiltning: Max højde 3500
ft. MSL
E.9.

Check, at der i cockpittet er et korrekt påført, rødt skilt: Dette fly opfylder ikke
standard luftdygtighedskravene samt det blå skilt for godkendelse.

E.10.

Hvis nødsystem er installeret, angiv fabrikat, type og serienummer
_____________________________________________________________________.
og check, at det er godkendt til brug i Danmark og korrekt installeret.

Pkt.

MOTOR, MOTORRUM OG PROPEL

F.1.

Check at der er brandskot, og at motor og motorrum er rengjort og fri for gammelt
olie og fedt.

F.2.

Check motorfundament for: Sikker fastgørelse, slør, slidmærker, beskadigelser, løse
dele/nitter, revner, korrosion, at bolte og møtrikker er af godkendt kvalitet, fejlfrie og
sikret korrekt.

F.3.

Check at alle slanger, ledninger og komponenter i motorrum er placeret hensigtsmæssigt og forsvarligt fastgjort. Vær opmærksom på skamfiling/slidmærker p.g.a.
vibrationer.

F.4.

Check kølesystem for væskestand, at køleslanger og spændbånd er i god stand,
køler for tæring og korrosion.

F.5.

Check udstødningssystem og -beslag for revner, tæring/korrosion, sikker
fastgørelse, at fjedre er sikret, og at gummiophæng ikke er møre.

F.6.

Check oliestand i gearkasse og evt. oliebeholder.
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Pkt.

MOTOR, MOTORRUM OG PROPEL (fortsat)

F.7.

Check at alle motorens gummidele, ledninger, tændrørshætter, startersnor og
slanger er i god stand. Check at nedad vendte tændrørshætter er sikret.

F.8.

Check at luftfilter er rent og korrekt indsmurt i luftfilterolie.

F.9.

Check propel for blåt skilt og at der er hele kanter, korrekt fastgørelse og sikring.

F.10

Check at gashåndtag og gaskabler er korrekt justeret, går let, er fri for korrosion og
stikkere, at bevægelige dele er rene og indfedtede.

Pkt.

BRÆNDSTOFSYSTEM

G.1.

Check at brændstoftank er af godkendt type, at den er forsvarligt anbragt, fastspændt og sikret.

G.2.

Check at der er monteret et brændstoffilter af trådvævstypen før brændstofpumpen
samt at filteret er korrekt fastgjort.

G.3.

Check at tank, filter og brændstofsystem er rent, og at der er mulighed for at dræne
brændstofsystemet (laveste punkt).

G.4.

Check brændstofslangernes kvalitet, at de er fri for slidmærker, at der er anvendt
spændbånd ved alle studser, at slangerne er korrekt aflastede/fastgjort.
NB: Brændstofslangerne må ikke være fastgjort direkte til et rørstel/strukturen,
således vibrationer kan medføre, at slangerne slides.

G.5.

Check at brændstofpumpen er monteret, så der ikke kan opstå luftlommer i pumpen.

G.6.

Check at brændstofventil (ÅBEN/LUKKET) er placeret, så den kan betjenes fra
pilotsædet.
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