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GRUNDSPECIFIKATION
(Förvaras i Teknisk Journal för Luftfartyg)

Luftfartyg typ

Plats och datum vid upprättande Upprättad av (namnteckning) Upprättare (namnförtydligande) Behörighet (Del M, Del 66) Bes. man
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Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping.

INSTALLERAD UTRUSTNING ingående i grundtomvikten vid vägning
Ant Benämning Fabrikat / typ Ant Benämning Fabrikat / typ

Motor och propeller
med utrustning

Motor
Motor
Startmotor
Alternator/Generator ............A

Hydraulpump
Vakuum-/tryckpump
Bränslepump (eldriven)

Propeller
Propeller
Propellerspinner
Propellerregulator

Landställ

Huvudhjul med broms
Nos/sporrhjul
Hjulkåpa
Medar

Elutrustning

Batteri .............................V/Ah
Markbatteriuttag
Landningsstrålkastare
Taxistrålkastare
Navigationsljus
Kollisionsvarningsljus

Klipp här
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Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping.

INSTALLERAD UTRUSTNING ingående i grundtomvikten vid vägning
Ant Benämning Fabrikat / typ Ant Benämning Fabrikat / typ

Instrument utrustning

Fartmätare
Höjdmätare
Höjdmätare med kodgivare
Magnetkompass
Variometer
Svängindikator
Horisontgyro
Kursgyro
Slavgyrosystem
Ytterlufttermometer
Flygplanur
Tersur
Indikator, Instrument-
vacuum/tryck
Indikator varvtal
(RPM- indikator)
Indikator, ingastryck
Indikator, bränsleflöde
Indikator, bränsletryck
Indikator, cylindertemp.
Indikator, luftintagstemp.
Indikator, avgastemp.
Amp.medter/laddn. lampa
Voltmeter
Varn.lampa, låg spänning

Diverse utrustning

Hållare för IAL-kort belyst
Stallvarning
Venturirör
Pitotrör, eluppvärmt
Autopilot
Eltrim
Kabinvärmare
Oxygenanläggning
Deicer - vinge & stjärtparti
Deicer - prop.
Deicer - frontruta
Frontrutetorkare
Markventilationsanläggning
Midjebälte
Axelremmar/3-punktsbälte
Barnsäte/extrasäte
Bogserkoppl. m/u backspegel
Handbrandsläckare
Motorbrandsläckare
Förbandslåda
Flytvästar
Handlampa
Flyghandbok
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