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Tillsyn före flygning

Nedanstående avser att vaTa en vägledning för ti1l s1m

före flygning. Utöver nedan upptagna punkter bör även
tillse "'Jtt ir,ipektionsluckor är stängda och att ,nga ytt-
re skador, anrnärkningsvärda förslitningar, läckage
eller dylikt finns.
Vintertid, se även Punkt 9.

Ia Magnetornkopplaren frånslagen.

Varning ! Även orn rnagnetornkopplaren står i
läg;ffin (Or.F) skall försiktighet iakttagas
viä rund"tagning av propellern. Fe1 i tändsy-
sternet kan innebäta att rnotorn startar'
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b 51å tilt huvudströrnbrytaren
c Kontrollerabränslernätarnas utslag
d Huvudströrnbrytaren från
e Ta bort ev. roderlås
f Lås parkeringsbrornsen
g Öppna bränslekranen
h Fäll ut vingklaffarna helt
2 Inspektera vingklaffens och skevrodrets infäst-

ning och Lagring
3a Kontrollera bränslernängden i tanken och venti-

lationshålet i tanklocket sarnt se till att tanklock-
et rnonteras rätt.

b Ta bort ev. brornsklotsar och förankringslina.
c Dränera bränsletanken.

Anrn. Använd uppsarnlingskärl och dränera
Iitt" a"t utströrnrnande bränslet är fritt från
föroreningar.

d. Kontrollera landställets fria kolvlängd (ca 11 crn
synlig), olj,eläckage, däckslitage och ringtryck
(1,7 kg/crn").

4a Ta bort ev. bogserstång och brornsklots.
b Kontrollera och kornplettera oljernängden vid be-

hov. (Torka inte oljestickan rned trassel. Kon-
trolle ra att oljestickans bygel är nerfäIld och att
locket vid nedtryckning snäpper in i sin tåsning. )

c Kontrollera att rnotorplåtar och inspektionsluckor
är rätt rrronterade och låsta.

d Inspektera propeller och spinner rned avseende
på skador och glapp.

e Rundtag propellern några varv, orn rnotorn är
kall. l

f Se till att lösa förernål sorn kan kastas upp och
skada propellern avlägsnas.

g Kontrolle ra no s stä11et (f ri kolvlängd,9._ 9 .11), z,- oljeläckage, däckslitage, ringtryck (I ,7 kg/ crn").
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NORMALFÖRFARANDEN

Dräne ra bränsIefiltret.
Se tilI att vindrutan är ren.
Kontrolle ra att luftintaget ät f-ritt från frärnrnande
förernå1.
Kontrollera bränslernängden i tanken och ventila-
tionshålet i tanklocket sarnt se till att tanklocket
rnonte ras rätt.
Ta bort ev. brornsklots och förankringslina.
Dräne ra bränsletanken.
Kontrollera landstäIlets fria kolvlangd (ca 11 crn
synlig), olj9läckage, däckslitage, ringtryck
(t,l xg/crn').
kontröllera pitotröret rned avseende på förorening-
ar och fastsättning.
Kontrolle ra att'stalLvarnarens tunga kan röra sig
f.ritt.
Inspektera skevrodrets och vingklaffens infästning
och lagring.
Kontrolle ri att luftintagen för statiskt tryck på bak-
kroppens båda sidor är fria från föroreningar.
Inspektera tungrodrets hävarrn, speciellt dess bå-
da infästningar. Kontrollera höjd- och sidstyrverk
rned avseende på lagringat, Iåsta bultar, linfästen,
rodrens rörlighet sarnt ev. yttre skador.

Se till att bagagerurnrnets innehålL är rätt stuvat
och Iås därefter dörren.
Under vinterförhålIanden tillse särskilt att:
flygplanet är fritt från snö och is, även rirn{rost
(undvik skrapning).
vevhusventilationen är fri från snÖ, is och frost
hjulkåporna inte är igensatta av snö och is
flygplanskidorna inte är fastfrusna
pitot rö r s uppvä rrnni.ngen fun ge rar
spinnern är fri från snö och is.

b

6a

9
a

b
c
d
e
f
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8a
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Z Innan föraren tar plats i flygplanet

Se till att följande dokurnent rnedföres:

1 Giltigtluftvärdighetsbevis.
Z Nationalitets- och registreringsbevis.
3 Tillståndsbevis för radio.
4 Förarcertifikat.
5 Ev. tullhandlingar.
6 Bv. pass.
7 Re sedagbok.
8 Bensincarnet.
9 Ev. landningskort.
10 Checklista.
ll Nödchecklista fast rnonterad i flygplanet.
lZ Flyghandbok för SE . . . . rned eventuella

ändringar, supplernent och Iastbesked eller
1a stplan.

Kontrollera att:
1 Max. flygvikt inte överskrides (kap.II och VI).
Z Prestandasäkerhetskraven är uppfyllda, banlängd

etc. (kap. V och VI).
3 Ty=.gdpunkten ligger inorn tiIlåtet ornråde under

helaflygningen (kap. VI vikt och balans).

3 Före rnotorstart
Stä1l in säten och kontrollera att sarntliga ornbordva-
rande är fastspända.

I Kontrollera axelrernrnarnas spärrrnekanisrn.

Kontrolle ra att vingklaffarna är infällda.
Lås parke ringsbrorn sen.

Kontrolle ra att rodren har full rörlighet.
OBS! Sidrodret är sarnrnankopplat rned nos-
hjulet, varför fulla utslag inte kan ges då
flygplanet står stilla.
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Kontrollera att sarntliga raclioenheter är lrånslagna'

oBS!Dentransistoriseracleradioutrustr:ingen
skaclas av strörnrusningen, orn den är till slagen
rnedan rf-rotorn sta rtas.

Kontrollera att övriga strilrnbryta're är frånslagna'

StälI bränslekranen på önskad tank'

StäIl förvärmningsreglaget (Carb. Heat) i 1äge för kall-
Iuft (oFF) rrån.
51å ti1l huvudstrÖrrlrrren (Master) ON'

Jäm{ör bränslernätarnas utslag rned aktuell bränsIe-
rnängd i tankarna.

4 Motorstart
Skjut frarn gasreglaget ca 1 crn' {
51å till reservbränslepurnpen (Fuel Purnp) och kontrolle-
ra bränsletrYcket. t

stäIl blandningsreglaget (Mixture),'på rik blandning (nicrr)

F LYGI-TANiJ i',OK
PA-28- 180

Sida IY- 5

Z6 rnars 79

Snapsa efter behov:

varrrl rnolor - ingen snaps 
'

kaII rnotot - t-4 PurnPslag'
Vixtigt! Lås snaPspurnpen (Prirner), erneda:r i
..rr..f fall rnotorn suger extra bränsle genon:r

pumpen och får för rik blandning, vilket kan or-
saka e{fektförlust i starteri.

I Jrrs[era s.asreglaget
' arlrrr. via xotägräder unde rlättas rnotorstart orn

[ffielle.n d"tas-runt för 8,9. Kontrollera före
i.r.rät"grring att rnagnetnyckeln är fr:ånslagen' Vid
ternperaturer: onnkring 15 rninusgrader har oljan
bli.vit så trogtlytande ;r.tt förvärrnning av rnotorn
rnåste anses rtod.rat dig orn startförsöket skalI
fy.f.""" Atgarden rninikar fÖr övrigt rnotorsli-
taget och risken för rnotorskador'
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Kontrollera att propellerfältet är Iri.tt.
Vrid startnyckeln rnedsols och tryck in deu sarnt
släpp, när rnotorn startar.

Anrh. Startrnotorn bör inte håIIas inkopplad
,rreaän högst 30 sek, Nytt startförsök bÖr in-
te göras förrän efter 2 rninuter, då i annat
fall startmotorns livslängd förkortas avsevärt.

5 E{ter motor start
När rnotorn startat regleras varvtalet till 800 RPM,
Orn oljetryck inte registreras inorn 30 sek. sk;rll rno-
torn stoppas ocll {elet avhjälpas IÖre nytt start{örsök.
Något längre tid kan forflyta vid kall väder1ek.

51å ifrån re se rvbränslepurnpen.

Varrnkör rnotorn vid behov och på varvtal mellan 800
och 1200 under högst 2 rnin" vid varm väderlek och
högst 4 rnin. vid kall. Undvik torngångsvarv under
längre tid. På väntplats före start rekornmenderas
1e00 RPM. Varrnkörningen är tillräcklig så snart rno-
torn accelererar norrnalt vid gaspådrag.

Kontrollera att alternatorn laddar.

Kontrollera oljelernperatur och -tryck. Terrrperaturen
kan vara 1åg, orn rnotorn var kall när den startades,
rnen orn oljetrycket är inorn tiIlåtna gränser, kan flyg-
ning påborja s.

Anm. Orn rnotorn skall ryckas igång firr hand
TäETfages följande:

- brornsar ansatta
- rnagnetnyckel i 1äge I'Bothrt

- halkfritt frarnför propellern
- I'Kontakt" utväxlas
* ständig ögonkontakt rnellan de i startfÖrsöket

age rande
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Mis slyckad rnotor start
Motorn bedörns ha fått för rnager blandning

Snapsa ytterligare ett par purnpslag och gör förnyat
sta rtfö r sök.

Motorn bedörns ha fått för rik blandning

Blandnings reglaget stäl1s i ändläget (Lean).
Gasreglaget på fullgas.
Gör förnyat startförsÖk. När rnotorn startar dras ga
sen av och blandningsreglaget ställs ornedelbart på
rik blandning.

A Startar inte rnotorn efter förfarande enligt II ovan,
kan det bli nödvändigt att lufta ut överskottsbränsle,
varvid förfares På foljande sätt:

51å ifrån rnagneterna,
StäI1 gasreglaget på fullgas.
Dra runt propellern rnot rotationsriktningen några
varv.
Ställ gasreglaget i startläge och gör förnyat start-
försök.

7 Före taxning

51å till radio- och navigeringsturustning.
Be gär taxning sinstruktione r.
Ställ höjdrnätaren på aktuellt lufttryck och kontrollera
att felvisningen inte är större än ] 60 fot.

StäIl in kursgyrot efter kornpassen rned korrektion för
deviationen.
Före rnörkerflygning kontrolleras all belysning rned
avseende på funktion och avbländning sarnt att separat
handlarnpa finns ornbord.

Land.ningsstrålkastare används sparsarnt och inte under
stilla stående .

FLYGHANDBOK
PA-ZB- 1BO

Sida IV- 7
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Taxa 1ångsarnt särskilt vid hård vind, över gropiga
fäIt och vintertid. Beroende på hur flygplanet taxas
i förhåIlande till vinden bör rodren håIIas i läge en-
ligt nedan.

Skevroder uppfällt

Höjdroder neutralt

Roderlägen vid taxning under olika vindförhållanden

Använd brornsarna sparsarnt, särskilt i snöföre. Vär-
rneutvecklingen under brornsning kan rnedföra att srnält-
ande snö fryser efter start eller parkering och 1åser
brornsarna.

Skevroder uppfällt

Höjdroder neutralt
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Lärnna aldrig 1åst flygplan rned brornsarna parkerade.
Det kan bli n-odvandigt att tl-ytta flygplanet av orsaker
sorn inte kunnat förutses.

B r.öre start
Kör upp rnotorn tiLt 2000 -2100 RPM och kontrollera
att den går rent på var rnagnet för sig. Varvtalsfallet
får intelverskrida 175 RPM och varvtalet på den ena
rnagneten får inte avvika rner än 50 RPM från den and-
r."l S. i övrigt Kap. VII Magnetkontroll. Oren gång
kan stundorn vära orsakad av sotbildning på tändstiften
efter en längre tids körning på torngång. -Detta kan of-
ta åtgarda" gertott, att rnotorn körs upp på fullv,arv un-
der några sekunder, varefter ny rnagnetkontroll sker'

Kontrollera luftförvärrnningen till förgasaren. I Iäge
varrnluft skall varvtalsfall registreras. Orn så inte
sker, är systernet ur funktion, och flygning skall in-
te påborjas forrän {elet avhjälpts. Starta alltid på
kalluft !

Kontrollera att rnotorinstrurnenten visar norrnala vär-
den.

Kontrollera vakuurntrycket till gyroinstrurnenten och
att instrurnenten reagerar norrnaLt.

51å tiII re servbränslePurnPen.

Kontrollera att bränslekranen är inställd på rätt tank.

Starta norrnalt utan klaff. Startsträckan kan ernellertid
reduceras avsevärt orn Z5o klaf1. används vid start på
rnjukt underlag el1er i högt gräs.

Kontrollera att rodren har fulI rörlighet.
Kontrollera att dörren är reglad.

Höjd- och sidtrirn i 1äge för start.
Kontrollera att arnpärernetern gör utslag'



Sida IV-10
FLYGHANDBOK

PA-28- 180

NORMALFÖRFARANDEN

51å tiIl kollisionsvarnaren (Rotating Beacon).

Kontrollera att styrautornaten är frånslagen i förekorn-
mande faIl.
Kontrollera kursgyrots instäIlning rnot kornpass och
banriktning.
Läs igenorn nödchecklistan.
Start kan ske så snart alla kontrollåtgärder vidtagits
och rnotorn accelererar norrnalt för pådrag ti1l full-
gas utan att oljetrycket rninskar.

9 Sta rt
Ge rnjukt fullgas och kontrollera att reglagebrornsen
är ti1lräckligt åtdragen så att gasreglaget hindras
från att krypa bakåt. Låt flygplanet accelerera till
50 ä 60 MPH innan ratten dras bakåt. FÖrsök till för
tidig lättning förlänger startsträckan. Flygplanet
skall efter lättning flygas i planflykt till dess önskad
stigfart uppnåtts.

10 Stigning
Bästa stigfart vid rnax. flygvikt är 85 MPH. Bästa
stigvinkel erhålles vid en fart atr 74 MPH. Angirma
farter reduceras något vid lägre flygvikt.
Orn vingklaffarna används i starten skall de fäl1as in
på lagst 300 föt eller då ev. hinder passerats.

Efter start kontrolleras att klaffarna är infällda.

51å ifrån re se rvbränslePurnPen.

51å till pitotrörsvärrnen orn risk för isbildning upp-
står.
För stigning und"er sträckflygning rekornrnenderas
en fart av 100 MPH. Siktrnöjligheterna över nosen
förbättras, flygplanet rör sig snabbare i fardrikt-
ningen och rnotorn får bättre kylning.
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Magra bränsleluftblandningen efter behov på hojder över
!öOä f"t. (Betraffande utrnägringsförfarande se kap. VII).
Använd luitforvarrnning till förgasaren vid risk för is-
bildning. Se kapiteMl.

11 Planflykt
Marschfarten är beroende av rnånga faktorer såsorn
effektuttag, flyghöjd, ternperatur, flygplanets Iast sarnt
utrustning- "ott, 

rnonterats på flygplanets utsida'

Norrnal rnarscheffekt är 75 To av rnotorns rnaxirnala
effekt.
För rnotorinställning används Effekttabellen i kapitel v.

Beträffande utrnagring av bränsleluftblandningen hänvi-
sas till kapitel VII.
Kontrollera rnotorinstrurnenten då och då sarnt justera
kursgyrot efter kornpassen vid behov.

Kontrollera orn förgasaris bildats. Se kapitel VII'
SIå til1 pitotrörsvärrnen orn risk för isbildning uppstår.

r'lygplanet hålls bättre trirnrnat i rollplanet orn bränsle-
tankarna törns växelvis. Efter en tirnrnes flygning kopp-
las orn ti1l annan tank, sorn används under två tirrrrnar,
varefter den först använda tanken kopplas in' I denna
återstår normalt bränsIe för ornkring en och en halv
tirnrnes flygning, och i den sorn senast användes bör
finnas bran-sle ior ornkring en halv tirnrnes flygning
orn flygplanet var fulltankat vid starten. slå tiIl reserv-
bransiäpurnpen före tankskifte. Purnpen sIås ifrån när
bränsletrycket stabili s erats.

n Planä

Ställ blandningsreglaget på rik blandning'

StäIl förvärrnningsreglaget på varrnluft' orn risk för
i sbild::ing fö religge r.

T.LYGHANDBOK
PA-28- t 80

Sida IV- 1 1

6 rnaj 70
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Drag av gasen.

Under längre glidflykt bör rnotorpådrag göras ernellan-
åt for att undvika nerkylning av rnotorn.
Norrnal f.art i glidflykt rned infälIda vingklaffar är
85 MPH.

1_3 Före landning
51å i förekornrnande faI1 ifrån styrautornat.
Kontrollera att blandningsreglaget är fullt frarnfört.
Stå till re s ervbränslepurnpen.
Koppla in rnest fyl1da bränsletank.
Förgasarförvärrnning skall inte användas såvida in-
te risk för isbildning i förgasaren föreligger. Pådrag
tilI fullgas rned varrnluften inkopplad innebär risk för
att rnotorn knackar och effekten sjunker.
Trirnrna flygplanet för en inflygningsfart av 85 MPH.

Fäll ut vingklaff arrua vid behov. Max. fart för utfäll-
ning är 1 15 MPH.
Planäfarten rninskas rned ca 3 MPH för varje steg-
klaff sorn tas ut. Norrnalt används fulI klaff vid land-
ning. Orn vindstyrkan är 1! ktrop eller rner och vid
byi! vind används högst 25o k1aff. Planäfarten skall
då också vara något högre än norrnalt.

t4 Landning
Cherokee är ett lättlandat flygplan och har inga spe-
ciel1a egenheter. Med rätt teknik kan landningssträck-
an göras kort. Sättning bör då ske på enbart huvud-
hjulen rnedan noshjulet hindras f.rän att ta rnark så
länge sorn rnöjligt. När noshjulet p,g,a, fartrninsk-
ningen tar rnark, brornsas flygpIa^net^rned hjulbrorn-

"rÅ". Det rullar stadigare oCh tål hårdare brorns-
ning i inledningsskedet, orn klaffarna fäIls in före in-
brornsning påbörjas.
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Anrn. Tank på faran av att flyga in -och 
landa

Tilefter ett startande eller landande större
flygplan. I turbulensen bakorn kan rnindre flyg-
pla"nblirnanöverodugliga.Undervissaförhåll-
and"en t. ex. bakorn tunga, långsarnt flygande
flygplan kan turbulensen i vindstilla finnas kvar
ända uPP till 5 rninuter'

15 Efter landning

FälI in vingklaff artta senast efter utrullningen'

Slå ifrån pitotror svärrnen.

51å ifrån reservbräns1ePurnPen.

stälI förvärrnningsreglaget på kallu{t i förekornrnande
faIl.
S1å ifrån kollisionsvarnaren.

l6 Avbruten landning

Ställ förvärrnningsreglaget på kalluft i förekornrnande
faI1.

Dra rnjukt på till fullgas.
Ta in vingklaf{arna gradvis så att höjdförlust inte upp-
står och [nder fartökning till stigfart, varefter stig-
ning påborjas.

1,7 På parkeringsPlats
Lås parkeringsbrornsen. (f3 ttir längre tid; använd då
brornsklotsar. )

S1å ifrån radio- och navigeringsutrustning.

Stå ifrån sarntliga strörnförbrukare.
Drag av gasen helt.
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Ställ blandningsreglaget i ändIäget "Lean"'
51å ifrån rnagneterna.

51å ifrån huvudströrnrnen.

Stäng bränslekranen.
Kontrolle ra att fönster och lu{tventiler är stängda'

Lås rodren orrr flygplanet skall stå utornhus.

Sätt på pitotrörskapellet om flygplanet skall stå ute
under längre tid.
Lägg brornsklotsar för hjulen. Förtöj flygplanet vid
behov.

Skriv i loggbok och rnotorjournal.
ANMÄL SNARAST LANDN]NG TILL VEDERBÖRT,ICT
KONTROLLORGAN OM FÄRDPLAN INLÄMNATS OCH
LANDNING SKER PÅ ANNAN PLATS ÄU TRET''IKFLYG-
PLATS MED I TJÄNST VARANDE TRAFIKLEDNING !

18 Flygning i turbulent luft
Flygning i stark turbulens bÖr und'vikas. Är detta in-
te rnojfigt ska1I ornedelbart tillses att sarntliga orn-
bordvarande är väI fastgpända. Farten skall snarast
sänkas under 129 MPHX), så att strukturella skador
undvikes. Rekornrnenderad fart 100- 125 MPH' Und-
vik branta svängar och andra rnanövrer sorn ökar
lastfaktorn. Yingklaffarna skall vara infäIlda'

*) Ch"U.nger och senare 127 MPH.

r9 Stall
Flygplanet är under roderkontroll vid stallfart.
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Orn fullt höjdroderutslag bibehålles under övning i stal]''
k; Atgplaået i.rl"sa fail rolla snabbt och gå i spin' vil-
ket skaii undvikas. Urgång ur påbörjad spin sker efter
ett spinvarv rned följande rodersättning:

- Fullt rnotsatt sidroder
- Höjdrodret fullt frarnåt
- FuIl rnotsatt ske'zning
- När fartökning konstateras återtas norrnalt

flygläge
OBS ! Stallvarnaren lyser och en surnrnerton
ljuder när farten sjunkit till 5 ä tO tvtpH över
stallfarten, rnen den fungerar inte när huvud-
strörnrnen är frånslagen'

ZO Avancerad flYgning

Flygplanet är tillåtet för viss avancerad flygning' dvs

for ässa rnanövrer sorn rätt utförda inte rnedför sär-
skilt stora belastningar på flygplarLet' s' k' begränsad
avancerad flygning. Fo,t""kning öve-r-tillåtna rnanövrer
åch ingång"f.it.t-f ratngär av kapitel II rnorn 8'2'

Begränsad avancerad flygning får inte utföras rned rnind-
re än föraren har rned g"aU"t resultat genorngått före-
skriven utbildning.
Flygvikten skall vara begränsad enligt kapitel II rnorn'
4.i: För kornpletterande upplysningar hänvisas till
sB 121 .

FLYGI]ANDBOK
PA-28- 180

Sida IV- 15
8 jan 73
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NORMALFURFARANDEN

CHECKLISTA
PA-28-t80, t40

FORE MOTORSTABT
I Kvaritr 8nm.
2 Oiienivä ..... ..:.:
3 Motorplåta
4 l3ogserstång .,....
5 ViktochBaians.. ...

MOTORSTAHT
I Handbromg
2 Badioutrustntng
3 Ovr. el.-förbr.
4 Huvudström (Master) . .

5 Bränslemängd
6 Bränslekran ........
7 Blandning (Mixture)
8 Förvärmning (Carb.

heat)
9 Gasreglage Orottle) . .

l0 Bränslepump (Fuel
pump)

1 I Bränsletryck
12 Srraps (P;'rmer) ....
13 Snapspump
14 Propellerfält
I 5 Startnyckel

EFTER MOTORSTABT
I Motorvarv

2 Olletryck
3 Bränslepump ........
4 Bränsletryck .....-..
5 Batteriladdning
6 Ev. beiysning ,.......

FORE TAXNING
I FastbindninS .......
2 RadioutruBtning
3 Taxningsinstruktioner
4 Höjdmåtar€ ..........
5 Kursgyro

FC'RE START
I Magnetkontroll

(max. fall 175 BPM-
diff. s0 RPM) .

Förvärmning
lnstrument
Varvtel
Höjd- och sldtrlm ,,..
Klaff . .

7 Bodren FRIA
8 Bränslekran .......... LÄMPL.

TANK
I Bränslepump ........ TILL
l0 Blandning RIK
'l 1 Gyron KONTH.
12 Dörren . BEGLAD
13 Kollisionsvarnare

(Rotating Beacon) .... TILL
14 Autopilot FBAN
l5 Nödchecklista REPETEBA

START
I Gasreglaget ........ FULLTFRAM
2 Beglagebroma JUST.
3 Lättningsfart ........ 60MPH
4 Stigfart 74--4f10O

MPH
5 (Klaff lN)
6 Motorvärden .. . .... . KONTB.
7 Bränslepump ........ FHAN

STIGNING
1 Blandning RIK
2 Gasreglage INST
3 Fart .. 100 MPH
4 Pitotrörsvärme vid be-

hov TILL

PLANFLYKT
1 Effekt
2 Blandning
3 Förgasaris
4 Pitotrör8värme vld be-

hov
5 lnstrument

TABELL
!NST.
KONTR.

TILL
OVER.
VAKNING

PLAN€
1 Blandning RIK
2 Förvärmning ........ INST.
3 Gas AV
4 Fart 85 MPH

FORE LANDNING

KONTR.
KONTR.
LASTA
BORTTAGEN
KONTR.

LÅST
FRAN
FRÅN
TILL
KONTR.
TILL
RIK

FRAN
INST.

TILL
KONTB.
PUMPA
I.ÅST
FRITT
TILL

800-r 200
RPM
KONTR.
FHÄN
KONTR.
KONTR.
KONTR.

KONTR.
TILL
?
INST.
INST.

2000-2100
RPM
KONTB.
KONTB.
1 200
KONTR.
KONTR

FRÄN
RIK
TILL
LÄMPL.
TANK
VID BEHOV
INST.
UT

I Autopilot
2 Blandninq
3 Bränslepump
4 Bränslekran2

a

4
5
6

5 FörvärmnrnS .......
6 Höjdmätare ..........
7 KIaff
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EFTER LANDNING

1 Klaff lN
2 Pitotvärme FBÄN
3 Bränslepump ........ FRÅN
4 Förvårmnins ........ FRAN
5 Kollisronsvarnare FRÅN

AVBFUTEN LANDNING

1 Förvärmnins ........ FRÄN
2 Gaoreglagc FULLT FRAM
3 Klaff I-ANG§AMT

IN

PA PARKERING§PLATS

I
2
J
4
5
6
7
I
I

r0
tl
12

TILL
FRÅN
FRÅN
§TOPP
FRÅN
FBÅN
STÄNGD
STÄNGDA
LÄSTA
?
?
?

MOTOFBRAND UNDER FLYGNING

STANG
TOMGANG
STOPP
STANG

???

I
2
3
4
5

6
7

I

Farten 85 MPH
Magnetnyckel .. FRÅN
Huvudetröm .... FHÅN

NODCHECKUSTA

MOTORSTOBNING/STOPP UNDEB
FLYGNING

t Farten 8b MPH
2 Bränelekran .. .. SKIFrA
3 Brånslepurnp .. TILL
4 Förvårmning ,. TILL
5 Blandnlng (på

låg höJd) . .. ... BIK
6 Magnetnyckel

stålls pä båat
verkande magnet

BBAND I FSFARRUMMET

I Huvudströrn
(sl-fel) . FRÅN

2 Kabinvårme och
Vontiler STANG

3 §läck branden .. KVÄVNll'i0
EV,

0BSl El med SLÄCKARE
pulverelåckare

NUDLANDNING MED STOPFAD
MOTOR

Farron 85 MPtl
Vindriktnlng/
Nödlandnings-
fålt ???
Nödmoddelando SÄhlD
Dörrlåa OPPNA
Faetblndnlng KONTR.

I rlutakodat

6 Klaff ut VID BEHOV
7 Bränsiekrsn .... §TÄf{§
I Biandnlng STOPP
I Magnetnyckel .. FRÅN

10 Huvudotröm ... ^ FFÅN
lt Landa med låg

stjårt och lägsta
fart.

OBSI Se f. ö. kapltol
lll i Flyghandboken
beträffande ollka
nödförfarandan.

1

2

a

4
5
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KAPITEL V PRESTANDA

Innehåll

1

Z

3

4

5

6

7

8

9

tl
tz
13

L4

L6

Inledning
Kalibr e ring suPPgifte r

Karaktäri stiska farte r

Start
Landning
Stigha stighet
Verklig flYgfart
Diagrarn för kalibr e ring

Räckvidd
Startsträcka
Landnings sträcka
Aktionstid
Effekttabell
Höjdkorrektion

V-L
v-1
v-1
r-z
v-3
v-4
v-6

av fartrnätare V- I
v-9
v- 11

v-1.2
v- 13

v -t4
v- 16
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PRESTANDA

1 Inledning
Orn inte annat särskilt anges är farterna i denna bok ka-
librerade farter (CeS). F8r korrektion till indikerad fart
(IAS), se kalibreringsdiagrarrr sida V- 8'

Prestandauppgifterna gäller för flygplanet normalt utrus-
tat för stric-k-flygning, lastat till rnaxirnalt tillåten flyg-
vikt och enligt 6ätirrget"erna för standardatrnosfär vid
hrv"yt"ts ti.Iå eller-på angiven flyghöjd' Flygplan med
avvikand.e utrustning kan få andra prestanda'

Uppgifterna avseende bränsleförbrukning, planflyktsfar-
ter äch räckvidder gäl1er vidnorrnal utrnagring avrnotorn,
standardatrnosfär Jch vindstilla. Användning av förvärrn-
ning, annan utrnagring och srnutsbelagt flygplan ger and-
ra värden.

Vid bestärnning av bränslebehovet rekornrnenderas en ök-
ning av. den norrnala reserven (60 rnin.) rned ca Z09o av
braäsleåtgången enligt tillverkarens uppgifter' Följ upp
bräns1eförbrukningen unde r flygning !

Z KalibreringsuPPgifte
Z.l platsfelskorrektion för fartrnätare f rarngår av ka-
libreringsdiagrarn sidan V- 8. Korrektionslinjen fort-
sätter rätlinjigt till VNE.
3 Karaktäristiska farter
3.1. Start och stigning

74 MPH
85 MPH

1OO MPH

171 MPH
140 MPH ,
1 2 g MPHr(/

127 MPH

Fart för bästa stigvinkel
Fart för bästa stighastighet
Rekornrnende rad norrnal stigfart
3.2 PlanflYkt och glidflYkt
Max. tillåten fart (V NE)
Max. rnarschfart (VNO)
Max. rnanöverfart (VA)
*) ch.ll.rrger och senare
Stallfart (Se rnorn. 3.4 nedan)



Sida V-Z
FLYGHAND BOK

PA.2B- 1BO

PRESTANDA

3.3 Landning

Max. fart för utfällning av vingklaffat
Inflygningsfart
3.4 Stallfart

1 15 MPH
85 MPH

Tabellen gäller rnax. flygvikt rned rnotorn på torngäng

4oo ktaffoo klaffBankning

(61) 57 MPH
(63) 59 MPH
(70) 65 MPH
(86) 81 MPH

(68) 67 MPH
(70) 69 MPH
(78) 77 MPH
(ra1 95 MPH

^oU

zoo

400

6oo

Anrn. Siffror inorn parentes gälIer Challenger
och senare.

Höjdförlusten vid stall kan norrnalt variera rnellan
lZ5 odn 200 fot beroende på bl a vingklaffarnas 1äge
och effektuttaget.

4 Start
Flygplanets vikt vid start får aldrig överskrida lrlax'
tili5fen flygvikt enligt kapitel II eller rnorn. 2 i res-
pektive supplernent. Dessutorn gä1ler att flygplanets
startvikt inte får överstiga:
a) den vikt, sorn den för start använda banan tillåter
b) den vikt, sorn det högsta terränghindret läng-s färd-
linjen tilIåter plus vikten av förbrukat bränsIe från
startplatsen till hindret
c) den vikt, sorn den för landning använda^banan till-
tåter, plus vikten av förbrukat breinsle från startplat-
sen till rnålflygPlatsen.
Startsträckan varierar rned häns)'n till lufttryck och
ternperatur så att lägre lufttryck och högre ternpera-
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tur var för sig förlänger- startsträckan' Underlagets be-

skaf{enhet har "t"t 
UJ'Vdelse' Prestandakurvorna ges

för en torr och järnn perrrlanentad bana' Nedanstående

korrektionet kat' anvånd'as som riktvärden' Vid ogynn-

;;;" forhålland'en rnåste de ökas'

Ytbe skaffenhet:
Torr kortkliPPt
gräsyta (S-t o crn)
Våt, mjuk m.längt
gräs bevuxen Yta
Vatten eIIer snö-
slask
Tung (krarn) snö
Pudersnö

Landning

to o/o

50 % eller rner

15 To Per crn djuP Max' djuP 1 crn
10 fo per crn djuP

5To Pet cm djuP

Öka erford.erlig banlängd rned 30 % vid användning av

t oo klaff .

OBS! Landningssträckan kan bli avsevärt längre'
om banan är tåckt rned snö eller is'

Anm.
ffi ai 

1 q ":g,i:';J"lXXTll äi "; ä',""1i il,t " 
-

verkaren anglvn
har korrigeiats rned faktorn t '43 för att Över-

ensstärnrna rned' 'ad so"' föreskrivs i BCL be'
i"aff"*a. erforderlig landnings sträcka'

Observeraatterforderligbanlängd-förstart
;;";;; rned marginalef enligt BCL'

Startsträikan kan rninskas med t51o per LQo/o

rninskning av startvikten'
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6

16000

r 4000

1 2000

r oo00

8000
olL
ä cooo

oIp aooo
UI

f zooo

o

STIGHASTIGHETENS
FöRÄNDRING
MED TÄTHETSHöJDEN

MAX FTYGVIKT

\i

\

200 400 600 800 1000

STIGHASTIGHET I FOT/MIN

Ornvandlingstabeller se kap. I rnorn. 3

Anrn. Se BCL D 1.5 beträffande prestandasäkerhets-
ffie.t över hinder längs färdlinjen. Tjänstetopphöj-
den skall vara tägst 1000 fot över hinder.
OBS! Syrgasandrriog vid flygning över 10.000 fot.
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6A

r6000

r4000

r2000

r0000

8000

6000

c^

STIGHASTIGHETENS
FöRÄNDRING
MED TÄTHETSHöJDEN

MAX FTYGVIKT, HJUTJ(ÄPOR

O' KLAFF
FULLGAS

%---.FABT ss MPH

(,
o.
E
rI
s<1 .
,(qa

2OO 4OO 600 8OO

STIGHASTIGHET I FOT/MIN

Gäl1er rnodell Challenger och senare'

Ornvandlingstabeller se kap' I rnorrr' 3

4000

20@

FotL
(f,

oI
rn
F
UI
:E
:,<
F
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7

MOIORVARV

G& in idiogrommel med

önrkqt cffeltutlog och 6n:-
kod täthetrhöid. Ex. 70 6,('

eftekt och 33ff1 fot, Punkt A,
kråYer ell moloruon På

2490.
t6s hori:ontellt till höger
sommo cffeklutlog, Punlt
8, och dörefter lodrölt TAS

lx} MPH, vid C.

örr1 0u10ul 0
c{C.(lr(itqtro

F

YERI(UG FLYGFART (IAS] l,i,lPH

GäIIer rnodell D-G

0 2300 ?400 25oo
2250 2350 7450 2550

Ornvandlingstabeller se kap. I rrrorrr.
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RYGFART ff
EFFEKTUTTAG

MAX FTYGVIKT
HJUTKÅPOR fiIONTERADE

MAGHING TILL BÄSTA
effekt r

FARTEN ÄR 3 MPH LÄGBE
UTAN HJULIGPOR

too tto 120 I30 140 r50

VERKUG RYGFART TTASI I MPH

Gäller modell Challenger och senare

Ornvandlingstabeller se kap. I rnorn. 3

FÖRÄNDRING AV VERKUG
MED TÄTHETSHöJD OCH

t6fi)o

!4oo

t2000

lo@o

h 8000
oIL
f, cooo

o
J.

P rmo
ut
F
f zooo
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8 DIAGRAM r.ÖR KALIBRERING AV

Anm. Korrektionslinjen är rät fram tillVNE

60 80 l@ l2o l4o 160 l8o

INDIKEHAD FART (lAS) - MPH

r60
:E
G

I

,]. l4og,

g
E
f, rzo
o
G
lrJ
E,

3rm
Y

INFÄI.t DA VINGKI AFTA ,)

)

I
,

7.

I ,./
41 )O KU \FF

I
I

r'
6{l
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8A DIAGRAM TÖR KALIBRERING AV
FARTMÄTi8'E

Gäller Archer -74 och aenare'
Max. flYgvikt och Plan{lYkt.

I40I
o-

I

A r2o
g
F
G.

IL
a r00

., E,lrl
(E
dI

=Y80

/

DA VINGI (.4frl rR

,/
,

I
v,

,

y',Z[-*g'i.{"i)
, 7

I
4

?
7

60 80 loo 120 140 lÖo
60

INDIKERAD FART (IAS) - MPH
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t20oo

IOO@

8ofi,F
e
ä 6000
-lo
-p 4ooo
llr

F

f zooo

oL{
675 70,0 725 750 775 800 825

RÄCKVIDD I ENGETSIG iAIL

GäIlerrnodell D-G

Ornvandlingstabeller se kap I rr'rorrr'

RÄCIryIDDENS
FöRÄNDRING
,YIED EFFEKTUTTAG
TÄTHETSHöJD
IAAX. STANTUKT
FU]ITANXAT FTYGPTAN
}IAGER BI.ANDNING

ffi
,.-] "$
f-[+
lrn
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10

rtttrlttt

PÄCKVIDDENS FöPÄNDRING
MED EFFEKTUTTAG OCH
TÄTHETSHÖJD
ll^- .]-.#iLt. i.,llt^^V^. Al-.

Hiulkåpor. Vindslillo. lngen rererv.
Uton hönsyn till rtigning och plon6.
Utmogring till börio ckonomi och
bränrleflöde
ttrtillll

I

Räckvidden är 3 rniles kortare per

lgg..t tirnrne när hjulkåpor inte in-
stallerat s.

I I I

rJ
!\

7
F

V
(-
ls
IE

f*
l-s
I

§.
l.<.§

-.§'

#t
=.F

a-
ff

-"q
d

+
^§t{'

600 620 'W 6ö0 680 7OO 72O 74O

RÄCKVIDD I ENGELSKA MIt

GäIler rnodell Challenger och senare'

Ornvand.Iingstabeller se kap' I rrrorn' 3

Anm. Flygfart vid bästa ekonomi är c:a 8 MPH la-gre an.flyg-
faitän vid bästa verkningsgrad på en given flyghÖjd och

vid ett givet effektuttag.

F 80@
ou.

o 6000
ot
rrt
b 40oo
-
:(F 
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P
U
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€
:o,
o,
+r
0)
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:d
F

104

8000

7 000

6000

5000

4000

3000

1 000

600 620

Gäl1er flygplan med serienummer
zB-7 4A500 1 - ZB-7505259,

Räckviddens förändring med
i, tathutshöjd och eff ektuttag.

Max startvikt, fulltankat, hjul-
i kåpo 

" 
, vind stilla, ing en r e s eJv,

I ,tå. hänsyn till stigning och
planä. Utrnagring tilI bästa eko-
nomi..en1. Lycornings instruktioner'
r I r r I i, ]

Räckvidden är 3 rniles kortare Per
flugen tirnrne när hjulkåpor inte i"- -istallerats t

640 660 680 700 7ZO 740

Räckvj.dd i engelska rnil

760 780
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1f
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a
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Ei

zaa 400

Startsträcka

0

i

800

rneter

lqoÖ

Omvandling stabeller se kap. I morn. 3

ST ART STRÄCKANS TÖRÄNDRING
MED TÄTHETSHÖJDEN

Max startvikt. Vindstilla
Fullgas innan brornBarna
släpps. Torr, j ärnn, per-
manentad bana. 250 klaff.
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6000 F:rd

d§
al ,6 MPH
fi€
(n

t-oL
;
o
tl
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I
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50OO i e
&

4000

30@

2W

rooo

LTI]

=-i
'F1
:o

(h
s

200 300 400 500

Landnings sträcka i rneter

Streckad Iinje gäller Challenger och senare.

Ornvandlingstabeller se kap. I rnorn' 3
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L3 Effektuttagets inverkan på bränsleförbrukning och
aktionstid

FLYGHANDBOK
PA-28- 180

Sida V- 13
30 rnars 74

Mager blandning

Max. aktionstid, reserv inräknad
Std-tankn. I Fulltankat

128i I 18zl
Bränsleför-
brukning
ca L/tirn

4*5
5:.3 0

6:00

6:45

3;20

3:50

4:15

4:45

38

33

30

Z7

75

65

60

55

Ri.k blandning
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t5

r 2000

r0000

-l
-1

llllllll_
FöRHÅ1IANDET MOTOR.
EFFEKT OCH VARVTAT VID -
OLIKA TÄTHETSHöJD.

itoi ftygvikt
Hiulkåpor
Utmogring till bösio
verkningsgrod-Tttlllt

/ /

l -4 $
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/ I /
/ / /

/ / / /
/ / / /

2ooo 2r@ 220,J 
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Exempel, Givef: Lultemp = + l60 C, flygnivå - 40 k '
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. KAPITEL VI VIKT.OCH BALANS
InnehålI

t

Bil. nr
1 La stning s fö re skrifte r

,Lastbesked

Diagram för ber. av lastrnornent
Ti1låtet TP-ornråde

2 Lastningsinstruktion

vL- 1

vI-4
w-5
w-6
VI- 7
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VIKT OCi{ BALANS

1 Lastningsföreskrifter
Föraren skall före varje flygning bland annat tillse:
att flygplanets högsta tillåtna flygvikt inte överskrides,
att flygplanets tyngdpunkt under flygning inte kornrner att
forflytta sig utanför det tilIåtna tyngdpunktsornrådet,

Kontroll av att flygplanets rnax. flygvikt och dess tp-grän-
ser inte överskridas skall ske med hjälp av Lastningsin-
struktion bil. 2 elIer med hjälp av Lastbesked sid. VI-4.
Diagrarn för beräkning av lastrnornent VI-5 ochDiagrarn
för Tillåtet TP-ornråde sid. VI-6. (Eller lastplaner en-
ligt BCL.)

OBS !

l. Med 4 personer ornbord kan bränslelasten va-
ra begränsad av rrlax, flygvikt.

Z. Med fulltankat flygplan, förare frarn och 2

personer i baksäten kan bagagevikten vara
begränsad av rnax. flygvikt eller bakre tyngd-
punktsläget.

2 Nyssnärnnda diagrarn rned Lastbe sked skall användas
då förutsättningar enligt Lastningsinstruktion inte före-
ligger eller i övrigt då föraren anser det erforderligt.

OBS! Max. fiygvikt är reducerad vid bla bogse-
ring av flygsläp och andra tp-gränser gäller för
flygplan utrustade rned flottörer. Se respektive
supplernent ti1l flyghandboken.

FLYGHANDBOK
PA-28-180

Bil. nr. 1

Sida VI- 1

30 rnars 74

Z.I Instruktion för
grarrl.

Exernpel: Flygplan
ande rned hjulstäIl
Förare vikt 70 kg
Pass. frarnsits " 60 kg
Pass."baksits " 90kg
Pass. baksits r' 90 kg
Bagage 'r 50 kg
B ränsIe, fulltankat rr 1 34 käx)

*) Challenger och senare 130 kg

användning av Lastbesked rned dia-

Cherokee PA-28-1 80 i standardutför-
och lastat för norrnal flygning.
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Flygplanets startvikt och tlmgdpunktläge skall fast-
ställas. Uppgifter till pkt 3 i Lastbeskedet fås ur
Bil. nr. 3, sida VI-9 . Grundtornvikt/Lastplan, Fylt
i och surrlmeraaktuellavikterpkt 1-8. För in surnrnan
i pkt 9 och 11. Minska pkt 10 rned pkt 11. Resultatet
införes i pkt 12 och anger den bränslevikt sorn kan
rnedföras utan att rnax. tillåten startvikt överskrides.
(StOrsta rnöjtiga bränslelast 135 kg införes i förekorn-
mande fail). Addera pkt 11 och 12. Resultatet införes
i pkt 13.

För varje viktsenhet sorn flygplanet belastas rned för-
ändras tlmgdpunktens läge beroende på såväI viktens
storlek sorn dess placering i förhåltande till ett be-
stärnt referensplan (se kap. II rrlorn. 4). Avståndet till
referensplanet anges sorn viktens hävarrn (rnornent-
arrn), och orn denna uttryckt i crn rnultipliceras rned
vj.ktens storlek uttryckt i kg, fås viktens vridrnornent
{ l;r strnornent) uttryckt i kilopondcentirneter (kpcrn).
Surnrnan av de olika lastrnornenten dividerad rned surn-
rnan av aktuella vikter ger sorn resultat den för sarnt-
liga ingående vikter gemensarnrrra hävarrnens (rnornent-
arrnens) längd - tyngdpunktsläget. Lastrnornenten kan
beräknas rned hjälp av diagrarnrnet sidan VI-5. Sök
först upp Iastens vikt i kg ti1l vänster i diagrarnrnet.
Följ viktslinjen vågrätt till den av diagrarnrnets sned-
dragna linjer sorn är representativ för aktuell last.
Fortsättlodrätt nedåtochläs lastrnornent i kpcrn. För
in erhålInavärden iLastbeskedet. Surnrnera ned last-
rnornenten till pkt 9. Det totala lastrnornentet pkt 9 +
pkt 12 noteras i pkt 13. Orn nu lastrnornentet divideras
rned vikten i pkt 13 och sarrrrnaoperationutföresvad be-
trällar pkt 9, fås tyngdpunktsläget vid aktuell startvikt
och vid torrvikt, dvs när bränslet är slut el1er nästan
slut.
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VIKT OCH BALANS

Med hjälp av diagrarnrnet Tillåtet TP-ornråde sida VI-6
faststålles huruvid,a tyngdpunkten ligger inorn tillåtet orn-
råde. Sök upp aktuell startvikt på den lodräta axeln och
gå vågrätt åt hoger till skärningspunkten rned den lodrä-
ta linje som representerar rnornentarrn. Detta är tyngd-
punktens 1äge, och orn den ligger inorn de heldragna lin-
j"rra i diagrarnrnet är flygplanet lastat på tittåtet sätt.
Ligg.r den frarnräknade tyngdpunkten vid torrvikt också
inorn tillåtet ornråde kan inte den viktsrninskningavbräns-
le sorn kontinuerligt sker under flygning, inverka ogynn-
sarnt på tyngdpunktsläget eftersorn förändringen rnellan
de båda punkterna sker rätlinjigt.
Observera att tillåtet tlmgdpunktsornråde är avsevärt
rnindre för begränsad avancerad flygning.
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3 LASTBESKED

No rrnal fly gning fhjul stäIl

Flygplanets reg.-beteckn. . . ser. nr. . .

Uppgifter til1 pkt 3 fås ur BiI.nr.3, sida VI-9 Grundtorn-
viktf Lastplan.
Forrnel: VIKT x MOMENTARM = LASTMOMENT

Moment-
arm/cm

Lastmoment
KPCM

*)Sto."t" rnöjliga bränslela st L34 kg införes i förekorn-
rnande fall (Standardtankning 97 kg)

extra

extra

3 Grundtomvikt inklusive olja

4 Förare

5 Pass. fram

6 Pass. bak

7 Pass. bak

B Last i bagagerum

9 Torrvikt

10 Max. tillåten startvikt

11 Torrvikt

12 Bränslelast*

13 Startvikt

Gäller rnodell D-G
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LASTBESKED

N o rrnal {ly gning fhjul ställ

Flygplanets reg.-beteckn. . . ser. nr' '

Uppgifter tilI pkt 3 fås ur Bil. nr. 3, sida VI-9 Grundtorn-
vikt/Lastplan.
Forrnel: VIKT x MOMENTARM = LASTMOMENT

10 Max. tillåten startvikt
'11 Torrvikt

12 Bränslelast*

13 Startvikt

Moment-
arm/cm

300

363

Gäller rnodell Challenger
och senare

Dellaster
Lastmoment

KPCM

*) Storsta rnöjliga bränslelast 130 kg .införes i förekorn-
rnande fall (Sfandardtankning 97 kg)

1 extra

2 extra

3 Grundtomvikt inklusive olja

5 Pass. fram

6 Pass. bak

8 Last i bagagerum

9 Torrvikt
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VIKT OCH BALANS

DIAGRAM FÖR BERÄKNING AV LASTMOMENT

Anrn. För viktsornvandling av bränsle' se kap I rnorn 3'
Oljans vikt 7 kg - rnornent 581 kpcrn'
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VIKT OCH BALANS

DIAGRAM FöR BERÄKNiNG AV LASTMON{ENT

Anra. För viktsornvandling av bränsle, se kap I rnorn 3

Oljans vikt ? kg * rnornent 489 kPcrn

Challenger och senare
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VIKT OCH BALANS

TILLATET TP-OMRÅDE
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VIKT OCH BALANS

TILLATET TP- OMRÅDE

Challenger och senare.
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N vr<öprNc L u ftfo rty g
typ

I.LYGHANDBOK Ftysnrns

Bi1.nr. z ) tr I tr tl tr
Normol Avqnc. Hi ul Skidor FIottörer

Denno lostningsinstruktion göller endost under visso givno förutsdttningor, Desso

redovi sos i tobel len längst ned.

I. TABELL A GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFORA.

DU MÅSTE DÅ :ÖRST VETA
. HUR MYCKET OMBORDVARANDE PERSONER VAGER
. HUR MYCKET BAGAGET VAGER

TABELL A

AN TAL
PERSON.

(mox )

BAGAG E

Hö9 si
k9

MAx BRÄNsLEMÄNGD (LtrER) UIfiYiT.,lT*',"*""
Aktuel I personmede
65ks l70ks

vi kt
75ks l80ke 185ks 190ke

f - f rtto toni.or, Om Du homnor ovonför den streckode linien i Tobell A, kon Du ho

minst stondorcitonkning/{ullq huvudtankor.
Anm" Kon Du inte onvöndo mox stortvikt p g o prestondobegronsningor ex" stortbonons lorgd

skolt losten eller bronslemdngden i Tobell A minskos i motsvoronde grod. (10 kg motsvo-

ror'14 Iiter brcinsle,)

2. BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:

SE DIAGBAM B

rffi;I;;I
d en
,t/* tlyj-lka

ko I

!!r,-1"f G.r.dto*uikt I Tp-las. lMo."nt
I ;nkl olro kg cm kpcn

Jo+ol finlG]-fH,*dtont o, I S'ondo'dtonkn"/Reser vtonkor

qd (utnyttibor) kg( l) kg( l)

Mox bogogerum svilii Mox tillsotsvikt (vikt {ör
brönsle, förore, poss,, bog,) kg

Mox losl med fullo huvudtonkor
(,iLt fijr förore. poss,, boq.) !.9

Mox lost vid stondordtonkn'/fulla
tonkor (vikt for {örore, poss,, bog') kg

L 1238 c I1 7i '300 VGV



Sida VI-8
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F lygningun
Nq.rmol Avonc;

VersiontrtrDtr
Hiul Skidor Flqtlöre'r

DIAGRAM B. BEGRANSNINGAR ÄV VIKTEN I BAGAGEUTRYMMET INKLUSIVE

ffiLABARNsÄTENvlDoL|KAKoMBlNATloNERAVVlKT|FRAMslTs
OCH BAKSIT§.

vikr i

frqm-
sits kg

100

200

Vikl i boksits kg

l/ Har Du mindr€ bränslemängd än vad tabell A anger'

kan Du reducera min erforderlig vikt i bagagerum

rne.ct kg per 10 liters minskning av brånslemängden.

T;i;;rdo-r; [Jppröilad ov

Kontrollerod o Lfv stämpel
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VAGNINGSPROTOKOLL

Flygplan : Serienummer: Registrering :

Luftvärdighetsbevis nr :

Utrustning utförd enl. BCL L-1.12, plats och dag enl. nedan.

Använda vågar:

Fleferensplan :

I njusterih g av horisontal läget enl. ti I lverkarens anvisni ngar.

Resultat av vägning samt beräkning av grundtomvikt och tyngdpunktsläge vid grundtomvikt:

Ref. Nyge-Aero Ao.nr:

Vägningspunkt Vikt kg Arm. cm Moment kpcm

Vänster huvudhjul
Höger
Noshjul/sporrhju I

Summa vägd

Tillkommer lavgär

Summa grundtomvikt

Alternativ utrustning :

Grundtomvikt enl. ovan

Tillkommer/avgår

Grundtomvikt med:

Alternativ utrustning :

Grundtomvikt enl. ovan

Tillkommer lavgär

Grundtomvikt med:

Anm.

LFV kontr. den NYGE-AERO, Kontr.avd./Tekn. Kontoret
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KAPITEL ViI FÖRARTIPS

Innehåll

1 Flygrnotorns bränsleluftblandning
2 Förgasarförvärmning: uppgift och

användning
3 Val av rnotorolja
4 Funktionskontroll av tändsystern

5 Särskild startteknik
6 Flygarens ABC

? Korta tips orn flYgPlanet

VII.1

VII-3
VII- 5

vrl-5
VII- 7

VII- 8

VII.1 1

Tillägg nr 1 5,12-73
Gäller PA-28-tr40, 1sO, 160, l.f,O, ZtSl R-180, R-200, Arrow II, DA-32-260, 3OA.

Fäst nedanståeqde text på sida VII-0 (baksidau) och aotera på blad YI att tillägget
införts.

Sidroderpedalerna hänger i ett rör som monterats tvärs flyg-
kroppen under instrumefltbrädan. Varje förare skall infoi-
mera sig om konstruktionens utseende.

Varning!
Placeras fötterna högt upp på pedalerna kan svårigheter upp-
stå vid manövering av sidroder och bromsar.
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1 Flygrnotorns bränsleluftblandning

För att en rnotor ska11 fungera tillfredsställande krävs
att luft och bränsle blandai i "tt visst förhållande till
varandra. Tillför s för rnycket bränsle i förhållande till
den luftmängd sorn rnotorn suger in, blir förbränningen
oful1 ständig. Motorn går orent, 1ärnnar särnre effekt
och förstöres På kort tid"

På 1åg höjd behöver blandningsreglaget inte användas'
Med stigande höjd avtar lufttätheten, och rned hänsyn
titl detta bör rnindre bränsle tillföras rnotorn vid saln-
rna effektuttag, för att blandningsförhå1landet skall bli
det bästa. Med blandningsreglaget kan bräns1etillför-
seln strypas eller stängas av helt. Beroende på drifts-
förhål1anden och önskade prestanda kan rnotorn köras
på rur-r. RIK, BÄSTA EKONOMI eller BASTA VERK*
XfXCSCn"aO. Fu1l rik blandning används alltid för att
skydd.a rnotorn från knackning, förtändning och över-
hettning när den är hårt belastad såsorn under start,
stigning och rnax. rnarscheffekt. Vid start från högt
belägna flygplatser kan det vara nödvändigt att rrlagra
bran-sleluftblandningen för att rnotorn skall gå rent och
Iärnna bästa rnöj1iga starteffekt. Behovet av rik bland-
ning rninskar för övrigt rned rninskat effektuttag.

t.Z Allrnänna regler
Oberoende av flyghöjd får utrnagring inte ske, när ef-
fektuttaget är rner än 75 qo. Utrnagring på hojder under
5000 foibör inte ske rned rnindre än att rnotorn går o-
rent. Varje ändring av rnotoreffekt och flyghöjd rned-
för att blandningsråglaget {örst rnåste ställas på rik
blandni.ng. En rninskning av flyghöjden utan att bland-
ningsreglaget skjuts frarn kan leda till rnotorstopp. Kon-
troilera cylinderterrlperaturen särskilt vid start, stig-
ning och rnax. rnarsch. Den bör inte vara hÖgre än
4354F' vid ekonornisk rnarsch. Eftersorn det finns en

FLYGFIANDBOK
PA- ZB- 1BO

Sida VII- 1

6 rnaj 70
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uppenbar risk för att förstöra rnotorn orn utrnag-
ring sker felaktigt, bör stor restriktivitet iakt-
tas av den sorn inte förvärvat tiIIräcklig vana här-
vi.d1ag.

1.3 Utrnagring rned hjäIp av varvräknare och fart-
rnätare

De båda närnnda instrurnenten kan användas för att
lokalisera när utrnagring skett ti11 bästa verknings-
grad el1er bästa ekonorni, orrl flygplanet har fast
propeller. Endast fartrnätaren kornrner till använd-
ning, när {lygplanet har stä1lbar propeller.
Vid utrnagring tiU BÄSTA VERKNINGSGRAD förs
blandningsreglaget långsarnt bakåt sedan önskat ef-
fektuttag ställts in. När varvräknaren eller fartrnä-
taren visar högsta värde går rnotorn på bästa verk-
ningsgrad. Denna rnotorinstäl1ning används när bäs-
ta fartprestanda önskas.

När rnotorn skall rnagras för BÄSTA EKONOMI för-
utsätter detta att rnotoreffekt högre än den sorn i
tillverkarens handbok anges sorn I'Econorny Cruise"
- vanligen 60 To - inte används. Magra från full rik
till bästa verkningsgrad. Fortsätt att föra blandnings-
reglaget långsarnt tillbaka tiIl dess rnotorn börjar gå
särnre. Farten rninskar. Ge nu successivt rikare
blandning tillräckligt för att rnotorn skall gå rent.
Viss effektförlust och därrned sarnrnanhängande fart-
rninskning blir alltid fö1jden av utrnagring tiII bästa
ekonorni.

1.4 Utrnagring rned hjalp av flödesrnätare

Flygmotorer rned bränsleinsprutning har bränsleflö-
desrnätare. På denna finns ofta angivet ett rnot visst
effektuttag svarande bränsleflöde. Utrnagring sker till
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de s s rätt bränsleflöde erhålle s. För flygplan sorn sak-
nar sådan instrurnentrnarkering finns i flyghandboken
en bränsleflöd.estabell efter vilken utrnagring kan ske'

Z Förgasarförvärrnning: uppgift och användning

Förvärrnningssysternets uppgi{ter är dels att hålla bräns-
Ieluftblandningens ternpetått" över fryspunkten och där-
ig.rrot, {örhinära uppkärnsten a-v förgasari"-g"l:. dels att
.äatt. rirnfrost oc-h-is sorn redan bildats' Risk för is-
bildnins i förgasalen föreligger vid luftternperaturer
irå" -s"c trLl"+z'oc, .rät ruttruttigheten är hög' Förga-
saris kan därför uppträda under en rnolnfri sornrnardag
likaväL sorn i regn och dirnrna'

Varrnluft inkopplas vid- rnotorkontroll före start' Härvid
skall ett varvtalsfall registreras sorn tecken på att för-
värrnnings systernet fung-erar tillfred s ställande. Atgarden
syftar aän'$LL att be{ria fÖrgasaren från is sorn eventu-
.itt Uita.ts und"er utkörning till startplatsen. Starta ald-
rid rned ett förvärrnningssystern sorn är ur funktion' Vid
start skall kalluft al1tid användas'

Förgasaris ger sig till känna genorn sjunkande rnotorvarv
ellei orn fly[plrrr"I ät försett rned stälIbar propeller' ge-

norn sjunkanäe irrg""t,y"k. Motorn börjar successivt gå

orent. Vid teckeripå forgasaris ska1l förvärrnningsreg-
iaget långsarnt stailas oÅ U1t varrnluft. Stä1ls reglaget
oÄ hasti[t och isbeläggningen^ är ornfattande' suger rno-
torn in rnlycket srnäIt..ätt.t' på kort tid' vilket kan leda
till rnornentant stopp eller rnycket oregelbunden gång'
När förgasaris tilääts och varrnluft inkopplats visar varv
raknarÅ ornedelbart en ökning av varvtalet och en järn-
nare gång följer när kalluft åter inkopplas'

Då risk för isbild'ning i förgasaren finns' skall varrnluft
inkopplas rned 5 till 15 rninuters rnellanrurn under ca

30 sek. varje g&ng för kontroll eller avlägsnande av is'
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Vid svår isbildning kan förvärrnning erfordras under
längre tidsperioder, och utrnagring av bränslet kan
bli nödvändig ernedan bränsLeluftblandningen blir över-
rik. Förvärrnning av luften ökar bränsIeförbrukning-
en i storleksordningen 15-20 %. Råder isbildnings-
förhå1landen skall varrnluft inkopplas före glidflykt
och innan gasavdrag sker. Motorvarvet skall också
ökas rnornentant til1 rnellanvarv för att rnotorn skall
hå11as varrn och lärnna tillräck1ig värrne för avis-
ning.
Förvärrnningsreglagets rnel1anlägen får inte användas
rned rnindre än att förgasarluftterrnorneter finns instal-
le rad.
Använd inte förvärrnning :

- på rnarken annat än för kontroll (ofiltrerad luft)

- vid ful1 rnotoreffekt (knackningsrisk)

- vid flygning i torr snö (snösrnältning i förgasaren)

- kontinuerligt (hog bransleförbrukning och sotnings-
grad)

Isbildningstendenser i förgasaren hålls lättare under
kontroll orn gasreglaget efter inställning av rnoto.rvarv-
et 1åses rned reglagebrorrrsen och varvräknaren hålls
under kontinuerlig uppsikt. Har rnotorvarvet under
sådana förutsättningar efter en stund sjunkit, eller
vad beträffar flygplan rned stäl1bar propeller - ingas-
trycket sjunkit, konstateras ornedelbart att ibb'ild-
ning har skett, och rnisstanken olTr att gasreglaget
har vandrat kan avfärdas.
Norrnalt fa1ler rnotorvarvet då varrnluften inkopplas
och isbildning i förgasaren inte föreligger. Motsva-
rande ökning av varvtalet sker vid ornställning ti1l
kalluft. På flygplan rned ställbar propeller skall in-
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gastrycket observeras. Det förändras på rnots.varande
iatt rnedan propellern autornatiskt och ornärkligt korn-
penserar för sjunkande varvtal. 

l

3 Val av rnotorglja
Varje ny eller nyöversedd rnotor skalI köras på vanlig
rnineralolja utän tillsats under de 50 första timrnarna
eller till åess oljekonsr:rntionen har stabiliserats. Ef-
ter denna tid är det valfritt att antingen fortsätta rned
sarnrna slag av olja eller växla till en oJ.ja rned särskild
til1s'ats, sorn 1öser sotbildningar och håller motorn för-
hållandevis ren. Den sistnärnnda oljan betecknas av
Esso -nf -olja, 2v Shell - 'V/-olja och av BP - D-o1ja.
Skulle av rnisstag denna sotlösande olja törnrnas i en
rnotor sorn under 1ängre tid körts på vanlig rnineralolja
föreligger en uppenbar risk för,rnotorhaveri ernedan garr)-
la avlagringär i rnotorn snabbt lösas upp och avsätter sig
i oljekanaler. Därrned hindras oljan från att tränga frarn
till smörj stäI1en och rnotorskärning blir följden.
VAR ALLTID NÄRVARANDE NÄR FLYGPLANET
TANKAS I

4 FUNKTIONSKONTROLL AV TÄNDSYSTEM

Motorns tändsystern skall funktionsprovas före varje
flygning. Vart och ett av de båda tändsystelnen.skall
fr'rrrg.ta utan anrnärkning. Då ett tändsystern frånkopp-
lats- ar ett varvtalsfall,orn 1?5 RPM tillåtet. Start får
inte ske orn varvtalsfallet hos något av tändsysternen
är större, orn differensen rnellan varvtalsfallen för de
båda tändsysternen är för stor e1ler oIrI lrlotorn i öyrigt
går orent rned båda eller ett tändsystern inkopplat.

Funktionskontrollen ska1l utföras enligt. följande rnöns -
te r.
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A- Flvgplan rned stäIlbar propeller och/eller ingas-
rnanornete r

1 Motorn varrnköres enligt tillverkarens rekornrnen-
Catione r.

Z H,ar flygplanet stälIbar propeller skal1 denna stäIl-
as in för liten stigning.

3 Ställ in 50 1o - 65 % rnotoreffekt rned hjä1p av in-
ga srrranorrrete rn.

4 Stätl rnagnetornkopplaren på "Lr' (Vänster rnagnet)
och notera' varvtalsfallet. Magnetornkopplaren
stäIls åter i läge !'Both" (nåaa).
Anrn. Ena rnagnetsysternet bör inte vara frånkopp-
täiGnder Iängre tid.'än högst 10 sekund.er.

5 Ställ magnetornkopplaren på "R" (Hoger rnagnet)
och notera varvtalsfallet. Magnetornkopplaren
stäIls åter i 1äge irBeth".

6 Varvtalsfallet vid ornkoppling till ett tändsystern
får inte överskrida I75 RPM och skillnaden i varv-
talsfall rnellan de båda tändsysternen bör inte över-
skrida 50 RPM

B Flvgplan med fast propeller och utan ingasrnano-
rnete r

Förfarande enligt A i tillärnpliga delar. Funktions-
kontrollen skall ske vid varvtal rnellan 2000 och
21,00.

OBSI Magnetkontroll bör även ske vid. torngångs-
varv. tr'öreligger kondensatorfel stannar rnotorn
under provet, orn än den fungerar oklanderligt

' när kontroll utföres vid högre varvtal.
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5 SÄRSKiLD STARTTEKNIK

Vid start från korta stråk rned rnjuk fältyta och/elLer
hind.er i utflygningsriktningen ger rätt tillärnpad start-
teknik bättre rnarginaler. Några alternaiiva til1väga-
gångssätt anges här.

Start från kort stråk Ined hinder i utflygningsriktningen

Starta rned. Z5o klaff (Z:a steget). Lätta vid 55-60 MPH
och låt flygplanet accelerera till fart för bästa stigvin-
kel - 74 MPH. I.älI in klaffarna långsarnt när hindren
passerats och stig rned B5 MPH.

Start från kort stråk utan hinder i utflygningsriktningen
Förfarandet skiljer sig från ovanstående så tillvida att
flygplanet snarast efter lättning skall ti11åtas accelerera
ti1l fart för bästa stighastighet - B5 MPI{.

Start från rnjuk fältyta då hinder finns i utflygnings-
riktningen

- ^-oStarta rned 25" klaff (2:a steget). Låt flygplanet accele-
rera. Lyft noshjulet så snart sorn rnöjli.gt och lätta vid
Iägsta rnöjliga fart. Flyg i ptanflykt tätt ovan{ör rnarken
titl dess farten gått upp tiLL 74 MPH och stig rned denna
fart till de s s hindren Pas serats. Fortsätt stigningen rned
B5 MPH och fäll in klaffarna Iångsarnt.

Start från rnjuk fäItyta. inga hinder i utflygnings-
riktningen
Förfarandet skiljer sig från ovanstående så tiuvida att
flygplanet snarast efter lättning skall tillåtas accelerera
til1 fart för bästa stighastighet - 85 MPH.

FLYGFiANDBOK
PA-28- 180

Sida VII - 7
8 jan 73
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6 FLYGARENS ABC

A I'ÖRE FLYGNING
Fvsisk och psvkisk kondition ?

Influgen på flygplantypen ? Får passagerare rnedföras ?
.o(5 flygningar på flygplantypen under de senaste 90 da-

garna.)

Följ upp vädret i god tid ?

Väder och prognos för hela sträckan. Var råder bäs-
ta vädret ?

Planlägg alternativa färdvägar, flyghöjder och fäIt.

Isbildningsrisk ? Dirnrisk ?

Vindstyrka vid taxning :

Mer än 50 To av stallfarten - hjatp i vingen.
Mer än 30 To av stal"l{arten - försiktighet.

Max. sidvindskornposant vid start och landning:
se kap. lI .

Planera landning i god tid före rnörkrets inbrott.
Bör flygningen instäI1as ?

Aktuella kartor (fardvag * alt. färdväg).

Rita ut fardlinjerna (välj lätta orienteringspunkter,
navfyrar).
Kontroll- och restriktionsornråden sarnt hinder ?

Beräkningar, tidstreck på fardlinjen, navprotokoll.

Bränslebehov (reserv 15 rnin. för start t rnin.ca
45 *fitr-
Erforderlig utrustning (flytväst, nödproviant, fjäll-
utrustning rn rn).
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Inhärnta info rrnation orn :

Taxningsvägar, bana, fältbeskaffenhet (snöförhållanden),
flygplaistrrfik (start- , landnings - och alt. flygplats).

Se NOTAM. Radiostationer, nav{yrar och frekvenser.
VFR - inflygning skarta, landning ska rta.

Lärnna färdplan e1ler annan rnotsvarande uppgift.

Kontrolle ra att:.

Daglig tillslm utfört s.

Bränsle och olja påfyllts.
Flygplanet är lärnpligt uppstä1It för start av rnotorn
(fr3atp vid start).
Inga lösa förernåI i kabinen kan hindra styrorganen.

"Innan {öraren tar plats i flygplaneti' se kap IV rnorn Z.

B START, FLYGNING, LANDNING

Kontrollera a1la åtgarder rnot checklistan.

Taxa icke nära bakorn rnotorstarka flygplan.
Start och flygning:
Följ ej orned.elbart efter rnotorstarka flygplan (vänta
rninst Z rnin. )"

Rakbana efter start: Stallfart + 40 qo,

Manöver und"er 1000 fot: Stallfart t 60 To.

Avbrvt start orn Du ej 1ättat på halva banan.

Orientera "frarnåt". Anteckna tid över igenkända punkter.

Följ gjorda navberäkningar. Använd kursinstrurnent,
klockl, ADF, VOR, talfyrar. Föli upp bränsle{örbruk-
ningen.
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tvtfq. Flyghgjq ej under 500 fot över rnarken (avsevärt
högre över bergsornråden och kuperad terräng p. g. a.
turbulen s ri sken) .

Ge akt på väderförändringar, avbryt i tid, ev. a1t.
färdväg.
Lvssna på VOLMET.
Flyg icke VFR över rnoln orn rnolnbasen är 1ägre än
1000-3000 fot, beroende på karaktären av underligg-
ande terräng och orn rnolntäcket icke är genornbrutet
inorn synhåll. (Obs speciella begränsningar för föra-
re rned liten flygerfarenhet. Se BCL-C) Se f ö visuell-
flygregler i BCL-T.
UpprätthåIl radioförbindelse, begär radarhjälp eller
VDF-pejling vid behov.

Desorientering: Har Du fö1j färdlinj en enligt be räkning
kur sinstrurnent rnot näs -
Använd radiohj ä1prne del.

tidigare; fortsätt på klocka,
ta tydliga orienteringspunkt.
Kan 1äget ej fastställas: FIyg på bestärnd kurs rnot
'r stor" uppfångare. Använd radiohjäIprnedel.
Förgasaris ? (ruttig luft +zooc til1 -5oC) använd luft-
förvärrnning.

Landning:

Medvinds- och baslinje: Stallfart + 60 qo.

Finalen: Stallfart + 40 qo.

Över tröske1n: Stallfart + Z0 qo.

Följ ej orned.elbart efter rnotorstarka flygplan (vänta
rninst Z rnin.).
Bedörn 50- 100 rn in på banan vid landning.
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Avbrvt landning orn Du icke satt flygplanet på första
@anan (vid kort bana eller vått gräsrförs-

I ta fjärdedelen).
Taxa försiktigl, ej fortare in än o,.

Släpp ej av pårjlppmärksamheten förrän motorn är stopp-
ad och bror.nlklotäar lagts för hju1en. .

C rrrrRrLYGNILTG .

Följ checklistan.
Re sedagbok.

Anrnär[<ningar.

Förankring, tankning ?

Landningsrapport (orn te1- sarntal fordras).

7 KORTA TIPS OM FLYGPLANET
(Gatter ser. -nr 7405001 - r?505259 och övriga
flygplan i. tillärnpliga d e1a1.)

I Lär Dig trirnrna flygplanet för start så att det
Lättar efter en rnjuk dragning i styrratten.

Z Lärnplig lättningsfart under normala förhålIänden
ar 60 Mpu. Fciisök till för.tidig Iättning innebär
att flygplanet får snabbt försärnradelf§gegenska-
per vid ett ev. rnotorstopP.
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3: Vingklaffarna kan fältas ut i farter upp till 115 MPH.
Betästningar och slitage rnin.skas orn klaffarna rrla-
növreru.s ..id lägre farter. Då vingklaffarna är in-
fäIIc1a kan hoger klaff användas solr] fotsteg'

4. En säkring sorn IÖsts ul skall, fÖr att hinna ky-
las ner, tiyckas in försL eftet Z-5 rninuter'

5. Konlrollera att radioapparater, belysning, pitot-
rör etc är frånslagrra innan rnotorn startar' Då
undviks överbelastning av eI-systernet'

6. Ett överspänningsrelä skall skydda. den elektronis-
ka utrustnittg"t Jrån överspänning (ung '!6," V och
hogre) och orn spänningsregulatorn är fel;' ig'
Orn el-systernet utsätts för rnornentan övers.pänn-
ing utlöses överspänningsreläet varvid arnpäre-
,.rät"r, visar rr0rr i laddnings strörn från generatorn.
Reläet kan återstäIlas genonr att strörnbrytardelen
rnärkt ALT slås ifrån under någon sekund. Skulle
arnpörernetern då fortfata att vi§a 'r0" skall strörn-
fortrukningen rninskas så rnycket sorn rnöjligt'
Landa så snart bed.orns lärnpligt. Endast batteri-
strörn är tillgänglig.
Ser. -nr 7505001 och senare'
Väåi"g"larnpan 'IALT" tänds vid fel på alternatorn'
51å ifrån strårnbrytardelen "ALT'r under någon se-
kund. Kontrollera säkringen "ALT FIELD'r' Orn
felet kvarstår - reducera strörnförbrukningen till
rninsta rnojliga och landa så snart bedörns lärnp-
ligt. rriCast batleriströrn är tillgänglig'

FÖRART IPS

Vakuurnrnetern vi sar trycket till gyroinstrurnenten
Den ger även besked orn luftfiltrets kondition'
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Om vakuurntrycket inte är 5" 1 0, 1" Hg vid
2000 RPM skall foljande kontroller göras före
start:

L. Kontrollera att luftfiitret inte är igensatt.
Z. Kontrollera att vakuurnledningarna är hela.

3. Är vakuun'rpurnpen sliten?
4, Är tryckregulatorn rätt justerad ?

Orn än trycket är rät! inställt kan vakuummetern
visa låga värden på hojder över 12000 fot och
då rnotorn går på lågt varv ex-vis under planä.
Detta är norrnalt.

8. Beroende på bränsletankarnas utforrnning kan
bränslet - orn tankarna inte är fyllda - vid vissa
rnanövrer lärnna utloppel fritt rned avbrott i
bränsletillförseln s orn foljd, varvid tillfälligt
motorstopp inträffar. Därfor skall foljande manöv-
rer undvikas:
a) Taxning under sväng följd av rullande start.
b) Kaning och glidning under höjdförlust samt'

i övrigt onorrnala rnanövrer.

9. Kollisionsvarnare och blixtljus, s k strobe lights,
skall stås ifrån vid fiygning i moln eftersom de
kan ge vilseledande intryck. Släck blixtljusen vid
taxning i närheten av andra flygplan.

10. Sidroderpedalerna är upphangda i ett rör sorn rrlon-
terats tvärs flygkroppen. Föraren skall känna tiil
konstruktionen och undvika att sätta fötterna för
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I

högt upp på pedalerna, Svårigheter med styrning
och br'om_ryipg-kap uPpstå.

t l. t flygaä|terheten§ intresee skall föraren ta del
äv AIP; AIG' NOTAM, MfL och andra infor-
matioter som' luftfarteverkåt mpddelar.....,',

:

r ,: " '.-1

i:l ,-,. ltai
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KAPITEL VIII EXTRA UTRUSTNING

Piper Autocontrol UI/IIIB
Piper Aire, luftkonditionering
Piper Autoflite II
Autornatisk nödradiosändare (nlf 1

Uttag för rrrarkbatteri
Avgasterrnometer

VIII- 1

VIII -Z
VIII - 3

VIII-4
VIII- 5

VIII - 6
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-1 l7-*Wrl /'' //ll-'- ,/*,,
1\\

Lnftkonditioneringssystemet består av kompressor
kondensor (kylare), evaporator (avdunstnings-
aplrarat ) r fläkt, sirö'mställare och temperatur-(.-\ reglage. .

Kylaggregatet finn,s på vänster sida bakom ba-
gageutrymmet

'Kondensorn är monterad på ett infällbart-,luft-=
lntag under bakkroppen. Luftintaget fäII,s u-t
när luftkonditioneringsanläggningen startäs och
f,älls in när den slås ifrån.

ti-rftintag
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3

Kompress'orn' är placera,cl under motorns högra
främre del, varför gene::atorn flyttats. Bak-
om den ba.kre kablnpanelen *ei'i;ter en fläkt som
blåser l-uf i; genom evaporatorn tilL frishluft-
intagen I kabinen.

ffit e€

ffic

\)

,1
a-J

ill c9N0 vED,

l4anöve::panelen, placerad på ins-bru.mentbrädans
högra s1da, ha.r en huvu.dströmlrr:ytare rned tre
1ägen: 'tFAI{ OI,ltYrrr t'OFF,' och llAfli COIID.TT

1

Lä-ge irÅN OIii.Y;

Lä"ge AIR COiSDe

Endast }uftfl-b.kten startar föratt ornbes örj a- luf't,ci::ki-rlati-on
i ka.bj-nen, 

,.-,,.,.\

Kompressorn kr:pplas i.n, lu-ft-. "-jintaget fälls ner och fläktenstartar. Avkyld luft skal.J- clr-
kulera efter någon minut.
Har inte systernet börjat funge-
ra incm 5 min. skall det kopp-
}a.s i.'Lrån och undersö]ras.
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ILXTiIA UTHU§TI{INS

Luftflödet regJ-eras dels med en ratt sorn har
lägena fAN L0; l4ED, IiI drr-" fJ-äkten går på-
f-å;t. rnell-an-'elIel högt varv'- och Ce-l-s med

initå.flni.np;en av <jc individuella friskluf'tj-n-
tagen till- kabinen'
En indil<atori.ampa på panelen (rriärkt FU$E) Iyser
,rä, *t, el1er bååa 'säkringarna ti1l anläggi:rngen
är obrukbara, 811 annan indlkatorlatrrpa lyser när
lu.ftiniaget är utfäl]t'

åt-allås§!"nl]s!j-ag
1 Starta motorn
2 Stä}l in 1äge I'AIR COND'' på k1-i:ilaikr:ii.trol.len

3 §täll in önskad tempe:'atur med ratten märkt
trTEli.lPrr, $1i6|ping åt höger ger svalare luft'

4 Väli lufttillströmnj-ng n:ed ratten rnärkt
ilF_Aldrl.'

Eq*!å-o.qs-Eo*4Irsl}
Kontroll arr anl-äggningen sker med flygplanets
huvudström.bryta.rå 

- tittslagen. Indikatorla'tnpan.
på insiruntentpaneten fra.nför vänster förarplats
shal-l tändas då läge I'AIR CONDTT instä}lts med
k-i-imatkontrollens huvudströmbrytare (1:"iASTER)

och s}äcka.s när denna ställs i 1äge lr0l+Irrr, Om

så inte sker är a.nliiggningen felaktig och :iiia11
un<1ersökas före rlYgäing. -

Provet kan aven u.tföra's under flSrgning, då fel-
funktion misstänks
l4ed luftkoncl i'Li-oner ingsantr-äggningen inkoppl-ad
sjunker farten ca 5 t'tptt och därmed är/en flyg-
pianets riickvidd beroende på att kompressol"n

. .,;
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gtjaf motoreffekt och det utfäItda luftintaget
åfnä, fS.ygplanets tuftmotstånd.'
Före start skall anlliggni-ngen slås ifrån för
atf ffygplanet skall hålla" normala stigprestan-

,:.,,,\
'i ,Som förberedel-se för'stigning gfter mi-sstycka.d

landning skall anläggningen slås ifrån under ()
- l-inf 1ygning .

§tighastigheten är ca 1OO f,t,/min. laqI" än nor-- maII,"när [ompressorn är.,igång och luftinta.get
', ärlutfällt, fui'kompressorn kopplat ur men luft-
"' intaget är utfä}}t- är stighastigheten ca 50

ft,/rc{n. .lä-gre än normalt.
Observera att kompressorn kopplas ur och luft-
intaget fälls tn när gasreglaget förs fullt

,

§}ffi§A UTRU§TNING

;1

,t)

(-)

. -"'jr

b,

f'r

t'l

:-a; Y*

. {r'-;

:: -'
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SPÄNNINGSVÄRNAR-E

I flygplanets eI-systern har en'gu} indi]<eringslanrpa mär'kt
LYI (Low Iäoltage Ind.ikator) monterats in. Lampan tänds när
batterispänningen.sjunker under den normala. : '

KontrolLera före rnotorstart'att lampan lyser. när huvud-
strörrrmen är ti!.sIagen,

Vid taxrring exempelvis under mörlcer',
ningerr är hög och rrotorvarvet lågt, I<an

då strömförbruk-
lampan tåindas. " .

Detta är normalt. ' 'l
'Iänc1s [am1:atr untlrir flygning, är det]tecken på att strörn-

tillgthrgon ilr begrllnq'ad eller att annat fe1 i }addningssyste-
met lc;rn före1igga,

't '

ÅTG;T.R.DER:.

51å ifrån aIla strörnförbrukare,sorn för tillfäIlet kan
undvaras. Orn Iämpan då slocknar, flyg med reduce-

, 'rad belaslning, ,1a:rda på lanaptig flygplats och ]åt
kontrolle ra laddning s s ysternet.

Se kapitel III i flyghandboken, Nticlåtgärder,. Iloi på.

.v
Kvarstår indikeringen, kontakta berörd trafikledning
och orientera orn evr kornrnande radiotystnad samt
begär erford-erliga instruktioner för landning på när*
mast lämpliga flygplats t , ,

ANfuI:CJUq\iINGA&

'Ett fulldddat hatteri.har vanligtvis cn kapacitct prl
17 till.25 ampäretirnmar. Drifttiden för'bätteriet
seclan laddniägssystemet upphÖrt att fungera kan
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va.riera mlrcket,' beroende på batterlets kondition och
strömförbrulcningen hos den trtrrestning §om hå1ls in-
kopplad. Uppskattt:ingsvis kan drifttiden med en kom-.
*onitotioniraclio, ILS, pitotvårme, instrument- och
nav. -belysni:rg inlcopplad uppgå till c:a 30 min. i bästa
fa1l. Dock sitall bealttas att. radiosändare upphör att
furrgera vid c:a 10, 5 Y i ett t?-voltsysternl:

't

. Exempei på strörnförbrukning {Or några olika en-
hcter:

.".

I t.
Rörbestycira.d lcommunilcations/nav. -radio 5

0, ,6 amp
:

1, 0 arnp

, 15 ar::p

'.,, .' 5 arnP

arnD

Transistoviserad rr

,'T ransi stori s erad radiokompas s

I ;,

. Pitotrör'svärrne
4. . , : .j . r

' Instrun:ent/nav. -bely.sning: .' a l ' .1,:
;i

1, : 
'.L: :,

Z a) vid strömbortfall gäller inte kompåsaens devia-
tionstal:eIl. Felvisning p& L0 - 20o ka:: uppstå. '

: r ., .,: .. .1. :.''.1....1,'.'. ..:'..'.
' Z.lr) B*itnslernätarna, som är. elektriska,' ko.mrner
'. att indikera en rninslcning av bränslemängden. tiII torn-
: ma tanhar i takt med spänningsfallet; ,,1,;,,,;';,i,ii.. i,'. ',',1
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