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Lastningsinstruktion C,  
flygplan med fler säten än 4 

Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärm för fartygshandlingar.  
Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned. SE-  
Luftfartygstyp Typ 

Flygning 
 Normal  Avancerad 

Version 
☐ ☐ ☐ Hjul ☐ Skidor ☐ Flottörer

1. Bränslemängdstabellen ger besked om hur mycket bränsle du kan medföra. Du måste då först veta:
• Hur mycket ombordvarande personer väger
• Hur mycket bagaget väger

Bränslemängdstabell 
Max bränslemängd, liter, utöver icke utnyttjbar mängd

Antal 
personer 

(max     )
Bagage 
(Högst kg) 65 kg 

Aktuell personmedelvikt 

70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 90 kg 

F = Fulla tankar. Om du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan du ha minst standardtankning/fulla huvudtankar. 
Anmärkning, kan du inte använda max startvikt på grund av prestandabegränsningar exempelvis startbanans längd, skall lasten eller bränslemängden i 
tabellen ovan minskas i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle). 
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2. Placera lasten på följande sätt (typbunden information till pilot avseende lastens placering vid flygning): 
 

  

 
Datum vägning/grundtomviktsbest. Grundtomvikt 

Inkl. olja  kg 
Tp-läge 

cm 
Massmoment 

      kg-cm 
Max startvikt (MTOM) 

kg
Total bränslemängd, utnyttjbar 

kg   l   
Huvudtankar 

kg   l 
Standardtankning/Reservtankar 

     kg    l 
Max last med fulla huvudtankar, vikt 
för förare, passagerare och bagage 

  

  kg 

Max last vid standardtankning, fulla 
tankar, vikt för förare, passagerare 
och bagage 

  kg 

Max last i bagagerum 

  kg 

Max tillsatsvikt, vikt för bränsle, 
förare, passagerare och bagage 

  kg 
 

Underskrift av upprättare 
Datum Plats 

    
Underskrift 

 

Namnförtydligande Behörighet, MM-cert, Besiktningsman 
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