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Grundspecifikation c - d 

Datum 

SE-  
Installerad utrustning ingående i grundtomvikten vid vägning 
Ant Benämning Fabrikat/typ Ant Benämning Fabrikat/typ 

Radio/Nav utrustning Antenner 
VHF/kom VHF/kom 
VHF/kom HF/kom 
HF/kom VHF/nav 
VOR + ILS/LLZ ILS/GP 
VOR + ILS/LLZ ILS/M 
ILS/GP ADF, hjälp 
ILS/GP ADF, loop 
MKR SSR-transponder 
MKR DME 
R - NAV Radiohöjdmätare 
V - NAV ELT utvändig 
GNS GNS 
GPS GPS 
ADF 
ADF 
SSR- (ATC) Transponder 
DME 
Radiohöjdmätare 
Radar 
ELT 
Intercom 
Installationssats R - 70 
Hörtelefon/Headset 
Kabinhögtalare 
Handmikrofon 

Fortsätt sid 2



Grundspecifikation c - d 2 (3) 

Datum 

SE-  
Tillsatsvikter 
Bränsle/oljemängd (utnyttjbar) Fasta bagage- och lastutrymmen 
Ant Tankar 

Vinge (standard/inner) 

Vinge (långfärd) 

Vinge (ytter) 

Vinge (tip) 

Vinge (nacell) 

Kropp 

Olja (ingår i grundtomv.) 

Liter/tank Momentarm cm Benämning 

Främre 

Bakre 

Nacell 

Max kg Momentarm cm 

Förar- och passagerarplatser samt lastsektioner i kabinen 

Beteckning Ant el max kg Momentarm cm 

Förare 

Förare (alt passagerare) 

Passagerare 

Passagerare 

Barn 



Grundspecifikation c - d 3 (3) 

Datum 

SE-  

ALTERNATIV UTRUSTNING 
ej ingående i grundtomvikten vid vägning. Se speciell grundtomviktsbestämning enl. blankett TSL7385. 

Ant Benämning 

Huvudskidställ 

Nos-/sporrskidställ 

Fabrikat/typ Vikt kg/st Momentarm cm 

Ant Benämning 
Flottörställ 

Ankare 

Paddel 

Flytvästar 

Förtöjningslina 

Länspump 

Stakstång 

Fånglina 

Akustisk signalanordning 

Fabrikat/typ Vikt kg/st Momentarm cm 

0,5 % av max landningsvikt 
  kg 

0,5 % av medelkorda 
  cm 

Plats/datum vid upprättande Upprättad av, namnteckning Upprättare, namnförtydligande Behörighet 
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