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Med hjemmel i lov om luftfarl av 16. desember 1960 §š 214 og 43 ¡fr. kgL. res av 8. desember 1961, litra K
og Samferdselsdepartem~ntets bemyndigelse av 23 mars 1964 fastsetter Luftfartsverkel følgende fc;rskrjfi
om lufidyklighet.

36/72 KONTROLL AV JO-BOLTER I FESTEBRAKETT FOR MOTORBUKKN PÅ ISLANDER

Påbudet gjelder:

Alle Islander som har mer enn 1000 flytimer eller 2500 landinger, og som ikke
har innført modifikasjon NB/M/ 455.

Påbudet omfatter:

Det har forekommet at Jo-boltene i festebrakett for motorbukken på fremre
vingebj elke har løsnet. FØlgende skal derfor utføres:

l. Kontroller Jo-boltene ifØlge Bri tten-Narman Service Bulletin No. BN-2/
SB-44.

2. Dersom det er mulig å bevege eller rotere noen av JO-boltene, men ikke
mer enn at låsingen mellom bolten og mutteren fortsatt er intakt, skal
kontrollen angitt under pkt. L utføres med 200 timers intervall.

3. Dersom Jo-boltene er lØse slik at bolt og mutter (indre og ytre del) ikke
lenger er låst sammen, skal modifikasjonen angitt i BN-2/SB.44, pkt. 3,
utføres.

Tid for utførelse:

F ly med mer enn 1000 timer: Ved hvert 500 timers ettersyn.

Modifikasjon NB/M/455 PT. A skal utføres ved første avmontering av motoren.

Referanse:

Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2/SB.44, datert 31. januar 1972, om-
handler samme sak.

37/72 KONTROLL AV DRIVAKEL I WOODWARD PROPELLREGULATOR

Påbudet gjelder:

Bri tten-Norman BN-2A Islander og BN-2A Mk III Trislander .

c

forts.



Motordrevne luft fartØy
Bri tten-Norman-2

57/72
forts. Referanser:

Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2/sB.36, Issue 2, datert 14. juli
1972, omhandler same sak.

2/73 KONTROLL AV SALMOlRAGHI FARTSMÅERE

Påbudet gjelder:

Salmoiraghi fartsmålere med part numer

8.039.003
8.039.503
8.039.603
8.039.703
8.039.008

8.039.608
8.039.808
8.039.508
8.039.708
8.039.408

8.039.008.1
8.039.508.1
8.039.608.1
8.039.708.1
8.039.808.1
8.039.408.1

og serienumer lavere enn 3800.

Disse e~ installert i de Britten-Norman BN-2A Islander og Bn-2A Mark III
Trislander , fly som er levert fra fabrikken før 17. november 1972 og som
er modifisert med Mod. NB/M/411.

NB! Unntatt fra denne LDP er fartsmålere som er kalibrert i forbindelse
med overhaling 0.1. etter levering fra fÐhrikken. Kalibreringsdatoen
skal dog fØres inn i flyets papirer med referanse til denne LDP.

Påbudet omfatter:

Enkel te fartmålere av disse typene viser feil på grunn av ukorrekt montering
fra instrumentfabrikantens side, og de må derfor demonteres fra flyet og
benk-testes på godkjent instrumentverksted eller av mekaniker med gy1dil'.
instrumentsertifikat (Xb sertifikat).

Instrumenter som viser verdier innenfor fabrikantens toleranser (Salmoiragh'
TSO C2b, tabell 11), kan tas i bruk igjen mens instrumenter som viser størr~
feil enn tillatt må sendes fabrikanten for heloverhaling .

Tid for utfØrelse:

Innen 50 flytimer regnet fra 15. januar 1973.

Referanser:

Britten-Norman Service Bulletin No. Bn-2/SB.58 og Salmoiraghi Service
Bulletin No. 8.039/1 omhandler samme sak.
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LUFTDYKTIGHETSPÂSUD

(LDP)

Britten-Norman-3

Med hjemmel i lov om lufart øv 16. desember 1960 §§ 214 og 43 ~r. kgL. res. øv B. desember 1961, lit ra K og Samferdselsdepartementets

bemynigelse øv 23. mørs 1~ fastsener Luartverkei følgende forskrift om lutdyl1ighel.

151A/73 KONTOLL AV ØVR FESTEBRATTER FOR MOTORBUKN pA ISLADER

Påbudet gjelder:

Alle Bri tten-Norman BN-2 Islander, hvor ikke modifikasjon nr.
NB/MI 1147 er utført.

Påbudet omfatter:

Britten-Norman rapporterer at man har funnet en del tilfeller av defekte
festebraketter for Øvre innfestning av motorbukene . Årsaken har vært
feilfabrikasjon eller slitasje på gru av løs foring i boltehullet,
eller sprekker ved naglehullene .

For å forebygge eventuell mulighet for brudd i festebrakettene , skal disse
kontrolleres etter anvisning som er gitt i Britten-Noroan Service Bulletin
No. BN-2/sB.61, utgave 3.

Følgende arbeider skal utføres:

l. Kontroll:

Festebrakettene skal kontrolleres for følgende feil:

a) For lite gods rundt boltehullet. Kontroller dinensjonen som vist
i fig. 1.

b) Sprekker. Se spesielt etter sprekker som utgår radielt fra bolte-
hullet eller naglehullene i festebraketten.

c) Ovale boltehull.

d) LØs foring i boltehullet, eventuelt slitasje mellom foring og
bol tehullet.

2. Reparas j on:

a) Dersom en finner festebraketter med sprekke~, skal disse byttes ut
med nye (P/N NB-20-D-3463) innen videre flyging.

(,

b) Dersom en finner at boltehullet er ovalt, slitt med løs foring eller
dersom dimensjonen som vist.i fig. L ligger utenfor angitt grense,
skal festebraketten repareres eller byttes ut med ny. Reparasjonen
skal utføres i samvar med anvisninger gitt i refererte Service
Bulletin.

Merk! . Dersom dimensj onen som vist i fig. L ligger utenfor den angi t te

grense, skal festebraketten kontrolleres ved hver daglig in-

speksjon inntil den er reparert. forts.

~\ln=RKI c:'" ?' ~'i~_~l~~~:j~ fr\'~a!erw:l! sk.~ ViPre IvhdykllÇl må påb:.:je~ være L~L''' III rei~l ti~ o; r.: .¡-.' o~, u~.c~e(sen fOr1ln:- i ved.



LUFTFARTSVERKET LDP

I 51A173
. í'orts . Tid for . utførelse :

Pkt. l: Innen fØrstkommende 50 timers inspeksjon fra 13. mai 1974
dersom ikke alerede utført og deretter ved hver 1000 t~mers
'inspeksj on.

pkt. 2b: Innen førstko~~nde 100 timers inspeksjon fra 13. mai 1974. .

. - n. _. .
Referanser:

Britten-Norman Servce Buletin No. BN-2/SB..61,. utgave 3, dat~rt
18. mars 1974 omhandler same sak.
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Med hjemmel i lov om luftfar: ~v 16. desember 1960 ~~ 214 og 43 ¡fr kgL. res 2V 8. desember 1961, litra K
og Samferdselsdeparlement~., bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Lufi¡"rtsverket følgend'2 forskrift
om lufidyktighet.

64/73 INSPEKSJON OG MODIFIKASJON AV BALSERORENES AVBALSERINGSVEKTER

Påbudet gjelder:

Britten-Norman 3N-2A Islander og BN-2A Trislander , med balanseror p/no.
NB-24-301/302 eller 3791380.

Balanseror , med p/no. NB-24-301/302 eller 379/380, som ligger på reserve-
delslager.

Påbudet omfatter:

Det er rapportert tilfeller av løse nagler ved innfestningsbraketten for
balanserorets avbalanseringsvekt. Balanserorene (Post-mod. NB/M/336) har

p/no. NB-24-301/302 (Islander) og NB~24-379/380 (Trislander) . FØlgende
skal utføres for å forhindre at avbalanseringsvekte~e løsner i sitt feste
til balanseroret :

l. !~~E~~~:i~!!

Innfestningen av balanserorets avbalanseringsvekt skal kontrolleres for
løse nagler (se fig. l). Dersom avbalanseringsvekten sitter løst skal
balanserore~ skiftes ut med nytt eller repareres innen videre flyging.

2 . ~~~~~~~~~:i!?:2

Balanserore~e skal modifiseres som beskrevet i Britten-Norman Service
Bulletin No. BN-2/SB.67.

Tid for utførelse:

Pkt. l: Ved hver daglig inspeksjon inntil modifikasjon ifØlge pkt. 2 er ut-
ført.

Pkt. 2: Innen 24. januar 1974.

Referanse:

Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2/SB.67 omhandler same sak.

rort~; .
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64/73
forts.
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tøy

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

(LDP)

Bri tten-Norman-5

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 š§ 214 og 43 jfr. kgL. res av 8. desember 1961, litra K
og Samferdselsdeparlementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift
om luftdyktighet.

65/73 INSPEKSJON AV FLAP "DRIVE PICK-UP" BRATTER

Påbudet gj elder:

Alle Britten-Norran BN-2A Islander og BN-2A Mark ILL Trislander.

Påbudet omfatter:

Man har funnet en sprekk ved det ene øret på en flap "drive pick-up" brakett,

p/no. N2-25-C-151 (se fig. l). Sprekken gikk vertikalt fra boltehullet til
underkant av øret. For å oppdage om Rlike sprekker finnes skal fØlgende ut-
fØres:

l. Flapsmekanismens støtstenger demonteres fra flaps og malingen fjernes fra
"dri ve pick-up" brakettenes nedre deler.

2. Brakettene undersøkes visuelt for sprekker ved hjelp av "dye-penetrant"
metoden.

Dersom en finner sprekker skal braket ten skiftes ut mea ny fØr videre
flyging.

Britten-Norran Service Bulletin No. BN-2/sB.70 gir reparasjonsanvisning
for utskifting av brakett med sprekk.

3. Dersom en ikke finner sprekker kan flyet tas i bruk når brakettene er
rengj ort og mal t, og støtstengene er montert til flaps.

Merk ~ Luftfartsdirektoratet skal underrettes dersom en finner sprekker.
Braketter med sprekker skal kasseres .

Tid for utførelse:

Ved fØrste 100 timers inspeksjon fra 22. november 1973 og deretter ved hver
1000 timers inspeksjon.

Referanse:

Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2/sB.70 omhandler samme sak.

forts.
(
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65/73
forts.
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Kontroller for
sprekker i dette
området

Figur l
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Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §š 214 og 43 ¡fr. kgL. res av 8. desember 1961, litra K
og Samferdselsdepartementeis bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift
om luftdyktighet.

66/73 KONTROLL AV FLASMEKAISMENS MIKROBRYTERE PÅ ISLADER

Påbudet gj elder:

Alle Britten-Norman Islander BN-2, levert fra fabrikk fØr l. mars 1973, med
"drooped £laps" (Modification NB/M/430).

Påbudet omfatter:

Bri tten-Norman rapporterer at flere mikrobrytere , som er innbygd i flaps-
mekanismens "actuator" på Islander, kan være feiljustert. En feiljustering
kan resultere i at flaps ikke stopper v~d nøyaktig 60 når flapsvelgeren
styres fra "down" til "up". For å kontrollere at man får korrekt flapsut-
slag skal kontroll og eventuelt justering utfØres som beskrevet i Britten-
Norman Service Bulletin No. BN-2/sB.66.

Tid for utførelse:

Innen 31. desember 1973.

Referanse:

Bri tten-Norran Service Bulletin No. BN-2/sB. 66 omhandler samme sak.

(. '/73 INSPEKSJON AV SIDERORSPEDALENES BEVEGELSESAR

Påbudet gj elder:

Britten-Norman BN-2A Islander og EN-2A Mark ILL Trislander.

Unntak er fly som er modifisert i henhold til Mod. No. NB/M/463 ("self-
centering nosewheel") ~ forutsatt at flyet hadde utfØrt mindre enn 100
Jandinger da modifikasjonen ble innfØrt.

Påbudet omfatter:

Bri tten-Norman rapporterer om flere tilfeller av sprekkdannelse i enheten
for siderorspedalenes bevegelsesarm. Sprekkene skyldtes materialtretthet
og var lokalisert i de områdene so~ er vist i fig. l. Det er også funnet
tilfeller av iØse festebolter og Jo-bolter i innfestningen til nesehjuls-
styringens forbindelsesarm.

(
Inspeksjanen~ som beskrevet i Britten-Norman Service Bulletin No. 3N-2/SB.56
issue 2 datert 13. februar 1978 ~ skal derfor utfØres.

fort s .
., ~ ... ..." . ".'. ~



Motordrevne luftfartØy
Bri t ten- Norman-6

68/73
forts.

Dersom en finner sprekker skal berØrte deJ.er byttes ut med nye fØr
videre flyging.

I tilfelle mwi rinner iØse festebolter eller Jo-bulLer .i innfestningen
tii nesehjulstyringens forbindelsesarm, skal modifikasjon Mod.
NB/M/428 innfØres, dersom ikke allerede utfØrt.

Tid for utfØrelse:

E~~_f!~_~~~_~~_~1f~~_~~~~_~~_g2QQ_!~£i~6~~_

Innen 2500 landinger er utfØrt og deretter med 500 timers mellomrom.
Når forandringen er utfØrt, skal kontrollen gjentas fØr 2500 landinger
er utfØrt og deretter med 500 timers mellomrom.

For fly som har utfØrt 2500 landinger eller mer og som ikke har utfØrt

~16~Y~_!_~Y_ê~~Yi£~_~~l~1l~_~~~_~~:gLê~~¿§________~__________________

Innen 15. april 1978.

Referanse:

Bri tten-Norman Service Bulletin BN-2/sB. 56 issue 2.
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Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §š 214 og 43 jfr. kgL. res av 8. desember 1961, litra.K
og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift
om lufidyktighel.

75/73 KONTROLL AV SANGAO WESTON TURTELLERE

Påbudet gjelder:

Britten-Norman BN-2A Islander utstyrt med Sang~o Weston turtellere

(Plno. S.128.5.139), som har serienumer BB 96799 eller lavere.

Sangamo Weston turtellere (Plno. S.128.5.139) på reservedelslager og som
har serieiiummer BB 967799 eller lavere.

Påbudet omfatter:

Bri tten-Norman rapporterer om flere tilfeller av feilaktig indikasjon av
motorenes turtall på turtellere av typen Sangamo Weston, P/no. S.128.5.
139. Feilaktig visende instrument vil enten result.ere i redus.erte
ytelser eller for hØy belastning av motoren lene . Kontroll som beskrevet
i Britten-Norian Service Bulletin no. BN-2/sB-68 skal derfor utføres.

Dersom en finner turtellere som ligger utenfor de gitte toleranser, skal
disse skiftes ut med turtellere som en.ten er modifisert i henhold til
den refererte Service Bulletin eller som har part no. som ikke er be-
rørt av denne LDP.

Dersom turtellere til utskifting ikke finnes tilgjengelig kan flyeieren
søke Luftfartsdirektoratet om tillatelse til å fly med umodifisert
instrument. Speseille vilkår og tidsbegrensning for slik flyging vil
bli satt ved en eventuell tillatelse.

Tid for utførelse:

Innen førstkommende 50 timers ettersyn eller 31 dager regnet fra
31. desember 1973, det som kommer fØrst.

Referanse:

Bri tten-Norian Service Bulletin no. BN-2/sB. 68 omhandler same sak.

(



Motordrevne luf'fartØy
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4/74 SPREO~TROLL OG FORSTERKING AV SETERYGGER I COCKIT PA ISLAER
OG TRISLADER

Påbudet gj elder:

Britten-Norm BN2A Islander og BN2A MKIII Trislanderutstyr med
fØlgende cockpitseter :

Sete, P IN NB-99-H-007, produsert av "AL".

Sete, P IN JS 114 (med serienr. lavere enn 239/9), produsert av
"JESEATS Il .

Seter med ovenstående parnumer og serienumr, som ligger på. delelager.

Påbudet omfätter:

Flyets cockpitseter, av de typer som er angitt ovenfor, skal kontrolleres
for .sprekker iseteryggen og forsterkes . Arbeidet skal utfØres i samsvar
med Britten..Norman Servce Bulletin No. BN.2/sB.69.

Dersom en finner .sprekker må setet repareres og forsterkes eller skiftes
ut med nytt fØr videre flyging.

Tid for utfØrelse:

Sprekkontroll skal utfØres innen 100 flYtimer eller 14 dager, det som
kommer fØrst, regpet fra 10. janua 1974 og deretter med et inspeksjons-intervall på 100 flyimer. .
Merk! Dersomseteryggen forsterkes som angitt i refererte Servce

Bulletin. bortfaller påbudet om gjentatt inspeksjon.

Referanser:

Britten-Norman Service Bulletin No. BN.2/sB.69 omhandler same sak.

i
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Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 ¡fr kgL. res av 8. desember 196 l, litra K
og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift
om luftdyktighet.

14/74 KONTROLL AV LÅSEMEKAISMEN FOR SETER I COCKPIT PÅ ISLADER

Påbudet gjelder:

Britten-Norman BN-2A Islander og BN-2AMIII Trislander utstyrt med fØlgende
cockpitseter :

Sete, PIN NB-99-H007 produsert av "ALA" .
Sete, P/N JSl14 produsert av "jetseats".

Påbudet omfatter:

Låsemekanismen i flyets cockpitseter skal Kontrolleres for slitasje og
skader. Arbeidet skal utføres som beskrevet i Bri tten-Norman Service
Bulletin No. BN-2/sB.71.

Dersom en finner seter med uakseptabellåsemekanisme skal disse skiftes ut
med nye eller repareres før videre flyging.

Tid for utførelse

Innen 7 8ager regnet fra 7. mars 1974.

Referanse:

Bri tten-Norman Service Bulletin No. BN-2/sB. 7 J omhandler sarn,;ìe sak.

Yl-
34/7 4 SPREKKONTROLL OG MODIFIKASJON AV BRAKETTER FOR SIDERORETS LAGER PÅ

BRITTEN-NORM ISLANDER

Påbudet gjelder:

Bri tten-Norman BN-2A Islander og halefinner på reservedelslager, som ikke
har fått utført Bri tten-Norman modifikasjon NB/M/70S og NB/M/777.

Påbudet omfatter:

på grunn av flere tilfeller av sprekker i brakettene for siderorets lager,
skal fØlgende utføres:

c

forts.



Motordrevne lufifartØy.
Bri tten-Norm-8

~74
forts.

l. Sprekkontroll:
Sprekkontroll skal utføres so beskrevet i Bri tten~Norm Service
Bulletin nr. BN-2/sB ..76 utg. 4 eller senere utgaver. Dersom en finnêr
sprekker eller annen skade, skal moifikasjon som angitt i pkt. 2
utføres innen videre flyging.

2. Modifikasjon:
Halefinnen moifiseres i samvar med Britte-Normanmeifikasjon
NB/M/70S og NB/M/777 og Service Bulletin nr. BN-2/SB.76 utg. 4 eller
senere utgaver.

Tid for utfØrelse:

Pkt. l: Innen 50 flytimer regnet fra 17. januar 1976, dersom ikke allerede

utført. Deretter gjentatt kontroll me et intervall på 100 fly.
timer. Etter at pkt. 2 er utfØrt, skal kontrollen utføres hver
100 time de første 500 timer og deretter me 500 timers mellomrom.

Pkt. 2: Modifikasjon NB/M/70s innen 6 måneder eller 500 flytimer, det som

kommer fØrst regnet fra 26. august 1974.

Modifikasjon NB/M/777 - Innen 6 måneder eller 500 flytimer, det
som kommer først regnet fra 23. juni 1976.

Referanse:

FAA AD 75-26-11 datert 5. desembr 1975 og Britten-Norman Service Bulletin
Nr. BN-2/SB.76 utg. 4 omhandler sam sak.

(
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Motordrevne luftfar-
tøy

Britten-Norman-9

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §š 214 og 43 jfr. kgL. res av 8. desember 1961, litra K
og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift
om luftdyktighet.

39/74 KONTROLL AV HØYDEROR OG TRIMKF PÅ BRITTEN-NORM ISLADER

Påbudet gjelder:

Britten-Norman BN-2 Islander.

Påbudet omfatter:

For å forebygge vibrasjon ("flutter" ) i hØyderorets trimklaff på grunn av
sprekker, lØse nagler eller løsnet støtstang , skal kontroll som beskrevet
i Bri tten-Norman Service Bulletin nr. BN-2/SB.49 utføres. Denne Service
Bulletin omhandler følgende:

l. Visuell kontroll av hØyderorets trimklaff , NB-31-229, for løse nagler
og sprekker i hudplaten ved bakkant 8V støtstangsarmen ("drive lever"),
NB-31-251 eller 291. Sprekkontrollen utføres ved hjelp av lupe som
forstØrrer minst 10 ganger.

Dersom en finner løse nagler, kan trimklaffen repareres med "Cherry
rivets" etter anvisning gitt i Bri tten-Norman Service Bulletin nr.
BN-2/SB. 16.

Dersom en finner sprekker, skal Britten-No~an Service Department
kontaktes for reparasj onsanvisning. Trimk:aff med sprekker eller løse
nagler skal repareres innen videre flyging.

Merk! Påbudet om å utføre denne kontrollen bortfaller når Britten-
Norman modifikasjon NB/M/507 er utført.

2. Kontroll av tiltrekkingsmomentet for de to Alll/8D boltene i hver ende
av trimklaffens støtstang. Tiltrekkingsmomentet kontrolleres med
momentnøkkel, og dersom momentet er større enn 40 lb.in skal boltene
kasseres og skiftes ut med nye innen videre flyging.

Kontroll og utskifting til nye Alll/BD bolter skal utføres i samsvar
med Britten-Norman Service Bulletin nr. BN-2/SB.49.

3. Erstatning av Britten-Norman Service Bulletin nr. BN-2/sB. l, som dekker
ettersynsinstruks for hØyderor , trimklaff og trimsystem. Den reviderte
ettersynsinstruksen skal fØlges som angitt i Britten-Norman Service
Bulletin nr. BN-2/sB.49.

Tid for utførelse:

c Pkt. l: Ved hver daglig inspeksjon.

forts.



Motordrevne luftfartØY
Bri tten-Norm-9

39/74
f'orts.

66/75

''13/76

Pkt. 2: Innen 5 flytimer regnet fra 9. september 1974, dersom ikke

allerede utfØrt. Gjentatt kontroll skal utføres hver gang
låsepinnen fjernes fra bolten.

Pkt. 3: Til tider som angitt i ettersynsinstrusenregnet etter

9. septemer 1974.

Referanse :'

Britten-Norma Service Bulletin nr. BN-2/SB.49 datert 12. juni 1974 om-
handler sam sak.

UTBEDRING AV "AUDIO SYSTEM"

Påbudet gjelder:

Bri tten-Norm BN-2A Islander og BN-2A Mark III Trislaner.

Påbudet omfatter:

Flyets "audio system", skal kontrolleres og eventuelt modifiseres i sam-
svar med anvisninger gitt i Britten-Norm Service Bulletin no. BN-2/sB.85.

Tid for utførelse:

Innen 31. oktober 1975.

Referanse:

Bri tten-Norm Service Bulletin no. BN-2/SB85 omhandler sam sak.

KONTOLL AV'tNGlNE MOUN PAD"

Påbudet gj elder:

Britten-Normn Ltd. type BN-2A og BN-2A Mark III sertifisert me motorbuk
P/N NB-20-D-5209, NB-20-G-l90l, NB-20-G-523l eller NB-SI-H-I021.

Det er fastslått at de eneste motorbuker som er berørt av denne Service
Bulletin No. BN-2/sB-72 er de som har forstavelsen S2M, S2M/T eller BN-
foran serienumeret.

Påbudet omfatter:

For å hindre at motoren faller av på gru av brud på motorbuken skal C
fØlgende utføres:

forts.
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Motordrevne luft far
tøy
Bri tten-Norman- io

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgL. res av 8. desember 1961, litra K
og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift
om luftdyklighet.

13/76
forts. 1. Kontroller motorbukken for sprekker i sveisen i området rundt "mounting

pads" og at "mounting pads" stemmer overens med målene som er oppgitt
i fØrste avsnitt i kapitlet "Inspection" i Britten Norman Service
Bulletin No. BN-2/sB-72 datert March 27, 1974 eller senere revisjoner.

2. Dersom to eller flere av "engine mount pads" ikke holder målene i SB-72,
skal motorbukken skiftes.

3. Dersom en av "engine mount pads" ikke holder målene i SB-72, skal bukken
kontrolleres for sprekker ifØlge pkt. L før fØrste flyging hver dag inn-
til bukken er skiftet.

Tid for utfØrelse:

Punkt l: Innen 10 timers gangtid fra 9. juni 1976

Punkt 2: FØr neste flyging

Punkt 3: Daglig

Referanser:

Britten-Norman Bulletin No. BN-2/sB.72

37/76 SPREKKONTROLL AV STRUKTURN I OMRET VED NEDRE FESTE PÂ FLYGERENS RORPEDAL-
STAM

Påbudet gj elder:

Bri tten-Norman BN-2A Islander med mer enn 1000 timers gangtid. Unntatt er
fly som allerede har fått utført Britten-Norman modifikasjon BN/M/463 Part A.

Påbudet omfatter:

l. Kontroller festebeslag for rorpedaler og nærmeste struktur for sprekker
som vist i Britten-Norman Service Bulletin BN-2/sB.74 utgave 2 eller
senere revisjoner.

c

2. Dersom sprekker blir oppdaget skal reparasjonen utføres som vist i
Britten-Norman Service Bulletin BN-2/sB.74 under avsnittet "Rectification".

3. på fly hvor modifikasjon NB/M/440 er utført bortfaller pkt. 2.

forts.
. . ,-.. ." ".f ~



Motordrevne luftfartØY
Bri tten-Norman- io

37/76
forts.

41/76

Tid for utfØrelse:

Pkt. l: Inren 25 timers gangtid fra 11. august 1976 og deretter med 200

timers mellomrom inntil pkt. 2 er utfØrt.

Pkt. 2: Innen 30. septemer 1976.

Referanser:

Britten-Normn Service Bulletin BN-2/sB.74 utgave 2 datert 7. april 1976.

KONTROLL FOR RUST PÅ MOORBUKKS FESTEBESLAG

Påbudet gjelder:

Britten Norm BN-2A Islander og BN-2A Mark ILL Trislander som har vært i
drift i 2 år eller mere siden leveranse fra fabrikken.

Påbudet omfatter:

P. g. a~ rapporterte korrosjonsskader på motorbukkens festebeSlag i vinge-
nacellen ved at fuktighet har trengt inn mellom beslagets forside og brann-
skottets bakside skal Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2/SB.91 ut-
føres. Fjerning av inspeksjonsluke like ved beslaget på brannskottet ved
hovedettersyn er ikke betraktet som tilfredsstillende da det er absolutt
påkrevet at beslagets forside blir synlig helt til midtlinjen. Dersom
korrosjon blir funnet skal beslaget behandles som vist i ovennevnte Service
Bulletin. Na lene, TSP 0424 BS, som er an i tt i Service Bulletinen skal
benyttes.

Tid for utførelse:

Innen 30 dager fra 11. august 1976.

Referanse:

Britten-Norm Service Bulletin No. BN-2/SB.91 datert 23. mars 1976.

67/76' KONTOLL AV LunSLAGE ME "AIR BOX" OG lNR

Påbudet gj elder:

Britten-Norm Islander BN-2A alle serier me Lycoming io-S40-KIBS motorer. (

forts.
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Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 ŠŠ 214 og 43 ¡fr. kgL. res av 8. 'desember' 1961, litra K
og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskriftom luftdyktighet. "

67/76
forts.

Påbudet omfatter:

på grunn av rapporterte tilfeller 'av innsvnevring av l~ftslangen mellom "Air
Box" og injektoren skal slangen kontrolleres og eventuelt utskiftes som
vist i Bri tten-Norman Service Bulletin No. BN-2/sB.95 utgave l, datert
11. august 1976, eller senere revisjoner.

Tid for utførelse:

Inne:1 første flyging fra 27. november 1976 og deretter med 50 timer,s intervalL.

Referanser:

Bri tten-Norman Service Bulletin No. BN-2/SB. 95 utgave l, datert 11. august
1976 omhandler same sak. , ,;.

77 /76 KONTROLL FOR INNVENDIG KORROSJON I RØRET FOR BALASERORSVEKTER

Påbudet gjelder:

Britten-Norman BN-2A lslander og BN-2A Mark III Trislander. Forutén de
ovennevnte flytyper gjelder påbudet alle balanseror i bruk (enten de er
ipstallert eller ligger på lager) på Britten-Norman fly'medregnet balanseror
som har hudplater med riller (fluted skin) og vekter festet med bolter iflg.
Mod. NB/M/336 og som er 3 år eller eldre etter levering fra fåbrikken.

Påbudet omfatter: . .
på grunn av rapporterte tilfeller 'av innvendig korrosjon i rØr som holder
balanserorsvekten, skal Britten-Norman Service Bulletin no. BN-2/sB.98
datert 27. oktober 1976 eller senere revisjoner utføres.

,Tid for utførelse:

Snarest mulig, men senest innen 30 dager fra 15. desember 1976.

Referanser:
(

Britten-Norman Service Bulletin no. BN-2/sB.98 datert 27. oktober 1976.



Motordrevne luftfartØY
Bri tten-Norman-ll

26/77 KAIBRERING AV TURTELLERE

Påbudet gjelder:

Bri tten-Norman modeller BN-2A Islander og BN-2A Mark IIITrislander .

Påbudet omfatter:

P.g.a. propellerbladbrudd sansynligvis forårsaket av vibrasjoner ved bruk
av for høyt turtall under avgang skal Britten-Norman Service Bulletin no.
BN-2/sB.I03 datert 14. februar 1977 utføres.

Tid for utførelse:

Innen første årlige besiktelse etter 30. mars 1977 og deretter med L års
mellomrom.

Referans-=r:

Britten-Norman Service Bulletin no. BN-2/sB.103.

29/77 KONTOLL, REPARJON ELLR UTSKIFTING AV PROPELLBLADER PÅ HAZEL PROPELL

Påbudet gjelder:

Alle Bri tten-Norman BN-2A Islander og BN-2A Mark III Trislander modeller.

Påbudet omfatter:

Da det p.g.a. overspeeding og. vibrasjoner kan ha oppstått spenninger i
propellbladene, skal Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2/SB.104 datert
17. mars 1977 eller senere revisjoner utfØres.

Tid for utførelse:

Innen første flyging etter mottakelsen av denne LDP.

Referanser:

Bri tten-Norman Service Bulletin No. BN-2/sB. 104 datert 17. mars 1977 og
Hartzell Propeller Inc. Service Bulletin l18A omhandler sam sak.
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fartØy
Bri tten-Norman-12 a
Erstatter Britten-
Norman-12

Med hjemmel i lov om luftfart av 16, desember 1960 §§ 2 L 4 og 43 jfr. kgL. res av 8. desember 196 l, litra K
og Samferdselsdepartemenlets bemyndigelse av 23, mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følge~ ~e forskrift
om luftdyktighet

78/77 KONTROLL FOR ELEKTROLYTISK KORROSJON PÂ HØYDERORETS STØTSTENGER

Påbudet gj elder:

Bti tten-Norman BN-2A Islander og BN-2A Mark ILL Trislander modeller.

Påbudet omfatter:

på grunn av at elektrolytisk korrosjon er funnet mellom støtstengene og
kl emmene tii jordingskablene på hØyderorets støtstenger, skal Britten-
o,Nonnan Service Bulletin BN-2/SB. 101 utgave 2 datert 10. august 1977 utfØres.

Tid for utfØrelse:

Innen 250 timers gangtid etter l. oktober 1977 eller ~nnen 15. november
1977, det som kommer fØrst.

Referanser:

Britten-Norman Service Bulletin BN-2/SB.10l utgave 2 datert io. august 1977.

103/77 KONTROLL AV "nUDDER BAR PILLA" OG "SLIDE TUBE ASSY"

Påbudet gj elder:

Alle Bri tten-Norman BN-2A Islander- og BN-2A Mark III Trislande~odeller.

Påbudet omfatter:

For å unngå brudd på rorpedalen på venstre side skal Bri tten-Norman
Service Bulletin No. B/N-2/SB _.,ni datert 25. oktober 1977 eller senere
revisjoner utfØres.

Tid for utfØrelse:

Innen l. januar 1978.

Referanser:

Britten-Norman Service Bulletin No. B/N-2/SB.lll datert 25. oy-tober 1977.

::5. ~anuer 1~78



Motordrevne luftfartØy
Bri tten-Norman - 12 a
Erstatter Britten-
Norman-12

71/78 MONTERING P.V SIKKERHETSSELER AV RULLEBELTETYPEN "REEL TENSIONING" .

Påbudet gjelder:

Bri tten-Norman flytypen BN-2A og BN-2A Mark Ill.

Påbudet omfatter:

Monter sikkerhetsseler av rullebeltetypen og med enkelt belteiås som
vist i Bri tten-Norman Service Bulletin BN-2/SB. 114 datert 13. mars
1978 eller senere revisjoner.

Tid for utfØrelse:

Innen l. j ~nuar 1979.

Referanser:

Bri tten-Norman Service Bulletin No. BN-2/SB. 114 datert 13. mars 1978.

/25179 FORSTERKING AV "SVIVEL"-BRATTEN pA PROPELLREGULATORENS TELEFLEKSKABEL

Påbudet gjelder:

Britten-Norman modeller BN-2A og BN-2AMKIII og som ikke er modifisert
i.h.t. Britten-Norman Mod NB/M/939 og Mod NB/M/996.

Påbudet omfatter:

Pga. tilfeller av brudd på "svivel"-braketten som holder propell-
regulatorens teleflekskabel, skal Bri tten-Norman Service Bulletin
No. BN-2/sB,l09, utgave 3, datert 5. mars 1979 eller senere
utgaver utføres. .
Tid for utførelse:

Innen 50 timers gangtid etter 8. mai 1979 eller ved neste 100
timers ettersyn eller innen l. juni 1979, det som kommer først.

Referanser:

Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2/sB.109, utgave 3, datert
5. mars 1979.
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Motordrevne luft-
f art øy

Bri tten-Norman-13
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Med hjemmel i lov om luftfart av 16, desember 1960 ~~ 214 og 43 ¡fr kgl res av 8, desember 1961, Iitra K
og Samferdselsdepartementels bemyndigelse av 23 mars 1964 fastsetter Lufifarlsverket folgeride rorsl,r;:~
om lufidyklighet.

50/79 KONTROLL AV HØYDERORETS TRIMOR FOR SPREKK OG LØSE NAGLER

Påbudet gj elder:

Bri tten-Norman modell BN-2a Islander . ,,.J'~/'

..~..~
o'

Dersom reparasJone
med 25 timers m
etter reparas .

periode, ka ' i

og iØse nagler i hØyderorets
letin No BN-2/SB.l27 utgave L

ver utfØres.

Påbudet omfatter:

Tid for utfØrelse:

Innen fØrste flyging
I augst 1979.

~','~:' tt utfØrt på !'oret, skal kontrollen utfØres
i iØpet av de fØrste 1000 timers gangtid

Dersom ingen sprekker oppstår i iøpet av denne
llene forlenges til 50 timer.

Service Bulletin No BN-2!SB .127 utgave L datert 29. mai

?) "...)
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fartøy
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Norman-14 a

Med hjemmel i lov om luf::;;rl av 16 desember 1960 ~~ 214 og 43 jfr. kgl res av 8 desember 1961. lit~aK
og Samferdselsdeparlem~r..~ts bemyndigelse av 23 mars 1964 fastsetter Lufifartsverkcl fCllgend'2 forsuifi
om lufidyklighet

40/80 SPREKKONTROLL AV H0YDERORETS TRIMOR

Påbudet gj elder:

Britten-Norma~ BN-2 Islander.

Påbudet omfatter:

Pga sprekkdar~elser i hØyderorets trimror skal Britten-Norman Service
Bulletin No. 51-2/sB.142 eller senere revisjoner utfØres med de be-
grensninger sc~ er angitt i denne.

Tid for ut fØre~s e:

Innen fØrste f~yging etter
mellomrom.

5-9- 1 980 og deretter med 10 gangtimers

Referanser:

Britten-Norma~ Service Bulletin No. BN-2/sB.i42 utgave I.

Denne LDP ann~erer LDP 50/79.

60/80 KONTROLL OG MC:IFi~aSJON AV FORGASSERENS VP~UF~SPJELD

?åbudet gjelë.er:

I. Bri tten - Nor~sn BN2 Islander

Påbudet omfat~er:

Pga. sprekker oppdaget ved spjeld~~selen på forgasserens varmluftboks
delnr. NB-51-L-289 skal Britten - Norman Service Bulletin No. BN-2/
8B.144 eller senere revisjoner utføres som fØlger:

l. Foreta kOLtroll av varmuftsspjeldet som angitt i S.3.

2. UtfØr Mod. ~B/M/il12 som angitt i S.B.

Tid for utfØre~se:

Pkt. l: Innen en ge.ngtii pà 10 timer etter 17.9.80 og deret"'er
med 52 timers mellomrom til modifikasjonen er utfØrt.

Pkt, 2: Inne~ 31. desember ~980.

c Referanser:

Br:. tten - :;or::2.~ S e r7~ 2 e3~i,e_tj._p.n )I()_, __ BN=2 ~_ S 3.~ ~Jr~_ il"C gav -e--_ L-----23_ 1ij=80 _~__ _____ _



l-1otordreviie luf~-
fartØy
Brit ten - Norman_ 14 b

Erstatter Bri tten-Norman-14a

i 68/80
i

MODIFIKASJON AV HOVEUNERSTELLENS STØTDEMER

Påbudet g,j elder:

Alle Bri tten-Norman BN-2 Islander.

Påbudet omfatter:

Pga at ,noen understellsdeler produsert av Automotive Proãucts Ltd. ufor-
varende er blitt montert på hovedunderstell delnr. AIR 83002) skal A. P.
Service Bulletin no 32-277 Rev. L og 32-280 dater~ desember 1979 eller
senere revisjoner utfØres.

Tid for utførelse:

Innen 31. oktober 1980.

Referanser:

:Sri tten-Norman Service Bulletin no. BN-2/sB. 134 og AP Precision Hydraulies
Service Bulletin no. 32-217 revisjon 1 og 32-280 datert desember 1919 om-
handler same sak.

i

¡ 69 I 80 KOJllROL:' AV SAKELENKE

Po. d' '"d. aDU ei: gJe.." er:

Bri tteL-No~an BN-2 Is1ander

Påbude~ Qmfatter:

Pga br~dd på pinneb01tene i sakse1er~ene på unãerstellene skal unãerleveran- \
dØrens , AP Precision Hydraulics) Servi~e Bulletin no. 32-2~3 datert au5ùst
1979 eller senere revisjoner utfØres som angitt i Britten-~orman Service
B"lõQ+;~ no DN-?/SB' '35 'LI+-ave T e"Q~ senerQ ~Qv;sJ'onQ~...._ v.....L .. ..: _ .. __ ...õ __ -i_.... .i '-.. ,,.i ..\,_ .
Tid for utfØrelse:

Innen 200 flygninger etter 23-10-80
som oppnåes ~ørst.

eller innen 31. desember 1980, det

Referanser:

3ritL;en-;'Tor!r3.n Service Bulletin no. BN-2/SB. 135 utgave I ;)g ß.. Precision Hy-
draulies Ser'nce Bulletin no. 32-278 datert august 1979 o~andler same sak.

r; . ULlta- \
23- 10-0

\2~~~¿



LUFTFARTSVERKET
Hoveda dministrasjonan

Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18. 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (02) 12 1340
AFTN : ENFBYE
T1gr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD

(LDP)

Motordrevne luft-
fart øy
Bri tten-Normann-15

Med hjemmel ¡-lov om luftfart av L 6. desember 1960 §§ 2 L 4 og 43 jfr. kgL. res. av 8. desember 1961. litra K og Samferdselsdepartementets

bemyndigelse av 23. mars L 964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

38/82 KONTOLL AV FLOTTØRER PÂ B~rnSTOFFifEGDEGrvERE

Påbudet gj elder:

Bri tten-Norman BN-2 med vingetipptanker .

Påbudet omfatter:

I ' Rapporter om at flottØrene på brennstoffmengdegiverne har vært gje~stanà
for errosjon er mottatt av'Eritten-Norman. For å unngå feilinãike~ing
skal Eritten-Normann Service Bulletin No. BN-2/SB154 utgave L elle~
senere revisjoner utfØres.

Tid for utfØrelse:

Ved neste 100 timers etters;Tn etter' 9.8.1982 . dog senest i~nen
1.9. 1982 og deretter med 100 timers mellomrom.

Referanser:

Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2!SB154 utgave l, datert 12.2.1982.

54/83
ENRTI~G AV AUTOPILOT

I Påbudet g,i elder:

Pilatus Britten-Normwi BN-2 Islander med Collins AP 107 auto-
pilot.

Påbudet omfatter:

på fly hvor både modifikasjon NB/M!911 og NB/M/1117 er ut~~rt må
autopiloten (AP 107) endres i henhold til Bri tten-Norman Service
Bulletin nr. EN-2/SB 156 datert 14. mars 1983, eller senere re-
v:isj oner.

Tid for utfórelse:

Innen 9.12.83

Refel'3.l1se:

( Sri tten-Ncrma.n Service 3ulletin BN-2íSB J.56, datert 14.3.33.

.. .. r" .....'.. I,.. ......:-- -.....

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i ved-



i-ul-, rMn I ~ v i.Fl 1\1- I iii. ,-

155/83
J'1ODIFIKASJON AV DRIVSTOFFSYSTEJ' I COCKPIT

P&budct gj elder:

Alle Pilatus Norman-Bri t'ten BN-2 med tipptwil;.e:r.

Påbudet omfatter:

For ¡ minske risikoen for feilavlesning skal vels~r- og ilidi~n~or-
systemet. i cod~pit for drivst6fÎs,nJegget modif.iseres i henlW.Ld til
Norman-Britten Service Bulletin nr. BN-2/sB. 157 aatert 14. ~.83,
eller senere revisj oner.

Tid for utfØrelse:

Ved neste 100 timers ettersyn, dog fØr 31.12.83.

Referanse:

Britten-Norman Service Bulletin nr.BN-2/sB. 157 d¡l.tert
1983.

~ i,.!. . Lin:." ß

, L
i
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LUFTFARTSVERKET
Hoyedadm1nistrasjonen

Avd for lultansiospeksjoo
P~stboks , 8. 1330 Oslo lufthavo

MOTORDREVNE LUFT-
HRTtY

Telefoo 'Oslo (02) 59 33 40

Tigr, : C.IVILAIR OSLO
Telex ; no, 1 Idal ro

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD

(LDP)

BRITTEN-
NORMN - 16

Med hjemmel i lov om luftfar1 av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 jfr, kgL. res, aii B desember 1961, litra K og Samferdselsdepar1ementeis
bemyndigelse aii 23. mars 1964 fastseller Lufar1slierket følgende forskrift om luftdyktighet.

177/86 HDDIFIKAON AV SETERYGGER

Påbudet q;elder:

Britten-Norman BN-2 iStANDER (alle versjoner)

Påbudet omfatter:

For å sikre den strukturelle integritet i cockpitseter med delnr.
NBC-010-H-001, NBC-010-H-001, eller NBC-012-H-001; skal modifikasjon
nr. NB/M/1217 utfØres i henhold til Pilatus Bri tten-Norman Service
Bulletin nr. BN-2/SB163, datert 30.4.84, eller senere revisjoner.

Tid for utfØrelse:

Innen 31.12.86, dersom ikke allerede utfØrt.

Referanse:

CAA AD 007-06-84

178186 KONTROLL AV NAGLER OG HUD PA HAEFLATEN

Påbudet q;elder:

Britten-Norman BN-2 IStANDER (alle versjoner)

Påbudet omfatter:

For å unngå iØse -nagler og sprekkdannelser i huden på haleflaten
skal kontroll og utbedring utfØres i henhold til Pilatus Britten-Norman
Service Bulletin nr. BN-2/SB131 Issue 2, datert 14.5.85, eller senere
revisjoner.

Tid for utfØrelse:

Ved neste 100 timers ettersyn etter 13.11.86, dersom ikke allerede
utfØrt, og deretter gjentatte kontroller .ed 500 timers mellomrom.

Referanse:

CM AD 005-06-85

(

13.11.86

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utf0ilil reit lid og notalom utførelsen for1 inn i ved-
kommende journal med henvisning iil denne LDP's nummer,



LUFTFARTSVERKET LOP

179/86 KONTROLL AV BALSEVEKTER I HBYDEORET

Påbudet qielder:

Britten-Norman BN-2 og BN-2A ISLANDER

Påbudet ai elder :

For å unngå at blyvektene i hØyderoret iØsner skal Britten-Norman
modifikasjon NB/M/990 utfØres i henhold til Pilatus Britten-Norman
Service Bulletin nr. BN-2/SB113 Issue 2, datert 14.4.86, eller senere
revisjoner.

~ Denne LDP omfatter også h.yderorsenheter på lager.

Tid for utførelse:

Innen 31.12.86.

Referanse:

CAA AD 004-07-86

180/86 SPREKKONTROLL A V PROPELLHA V

Påbudet aielder:

Britten-Norman BN-2A og BN-2B ISLANDER, samt BN-2A Hk ILL TRISLANDER

Påbudet omfatter:

For å sikre at det ikke oppstår sprekker i propellnavene som fØlge
motorvibrasjoner skal fØlgende utfØres:

1. Foreta en inngående visuell kontroll av tilstanden på navets synlige
deler. Legg spesiell vekt på tegn til sprekker eller lekkasje av
grease rundt bladinnfestningen .

2. Dersom sprekker eller lekkasje oppdages skal propellen skiftes ut
fØr fØrste flyging.

An Hormal "s've'tting" av grease fra forseglingen i bladinnfestninge:
tilsier ikke utskiftning av propellen.

3. Utskiftning av propeller skal rapporteres til:

Luftfartsverket
Hormkontoret
Avd. for luftfartsinspeksjon
Pos tboks 18

1330 OSLO LUFTHAVN

Tid for utfØrelse:

FØr fØrste flyging etter 13.11.86, dersom ikke allerede utfØrt.

Referanse:

CAA AD 009-08-86
i13.11.86¡
i

...; ...... .~~



Telefon Oslo (021 59 33 40

Tigr , CIVILAIR OSLO
Telex , 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSpAsUD

(LDP)

RITT EN-NORMAN - 17

EVNE LUFT-
LUFTFARTSVERKET

HovedadministrasJonen
Avd for luftfansinspeksjon

POSfboks 18, 1330 Oslo luffhavn

Med hjemmel i lov om luftfart av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 jfr, kgL. res, av 8, desember 1961. titra K og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

81/86 NØOSTRØMFORSYNING

Påbudet o.ielder:

Bri tten-Norman BN-2 ISLANDER ( all e versjoner)

Påbudet omfatter:

For å sikre tilstrekkelig nødstrømforsyning ved avbrudd i hoved forsyn-
ingen, samt å muliggjøre entydig varsling i cockpit, skal modifikasjon
utføres i henhold til CAA Airworthiness Notice nr. 82 utgave l, datert
7.6.73, eller senere revisjoner utføres.

Anm.: Kopi av Airworthiness Notice nr. 82 kan fås ved henvendelse til:

Luftfartsverket
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18
1330 OSW WFTHAVN

Tid for utførelse:

Ved neste L 00 t i mers ettersyn , dog i kke senere enn 31.12.86.

Referanse: CAA AD 0641

l 032/90 PRIMÆRSTRUKTUR - KORROSJON

Påbudet o.ie L der:

Pilatus Britten-Norman: BN-2 Islander, BN-2 Turbine Islander og
BN-2A-MkI I I Tri sl ander.

Påbudet omfatter:

Utfør korrosjonskontroll som spesi fi sert i Pi L atus Bri tten-Norman
Service Bulletin No. BN-2/SB.190. Dette tiltak er nødvendig fordi
fabrikantens 5 års "Corrosion Audit" kun har vært delvis effektiv
når det gjelder å kunne oppdage korrosjon på et tidl ig stadium.

Tid for utførel se:

Ved neste 100 timers ettersyn, eller 30 dager, etter 11.06.90, det som.,
kommer først.

( Referanse: CAA AD 020-02-90 11.06.90

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utf~rt til rett tid og notat om utførelsen ført inn i ved-
kommende journal med henvisning til denne LDP s nummer.

€ Co 1:~"k.Os::



LUFTFARTSVERKET LDP

033/90 UTSKIFTING AV "UNDERVOLTAGE SENSOR"

Påbudet g.ielder:

Pilatus Britten-Norman: BN-2 Islander, BN-2 Turbine Islander og
BN-2A-MkIII Trislander.

Anm.: Unntatt herfra er fly utstyrt med Potter and Brumfield type
TC200l8 underspenningsføler .

Påbudet omfatter:

Grunnet ti L fell er av svi kt i underspenni ngsføl eren, "Undervol tage

Sensor", delnr. NB-81-3697 (utgave 1 t.o.m 5) skal denne skiftes ut
med ny underspenningsføl er, del nr. NB-81-3697 (utgave 6 og etterføl g-
ende) i samsvar med instruksjoner gitt i Pilatus Britten-Norman
Servi ce Bull et i n No. BN-2/SB .187 .

Tid for utførelse:

Ved neste 100 timer ettersyn, eller 30 dager, det som kommer først.

Referanse:

CM AD 021-02-90

191-033 tmIFIKAOO AV "PILOTS SWTæ PANEL"

Påbudet Q.ielder:

Pilatus Britten-Norman: BN-2 Islander, BN-2T Turbine Islander og
BN-2A Mk I I I Tri sl ander.

Påbudet omfatter:

For å hindre kortslutning mellom terminalene av tilhørende brytere på
baksiden av "pilots switch panel" skal Pilatus Britten-Norman Service
Bulletin BN-2/SB.202 utføres.

Ti d for utførel se:

Før første flyging etter 16.12.91.

16.12.91

e s trykk-OSlO



LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen

Avd, for lumartsinspeksjon
Postboks 18, i 330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 3340
Tlgr, : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

(LDP)

FARTØV

BRITTEN-NORM-18

Med hjemmel i lov om luftart av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgL. res. av 8, desember 1961, Iitra K og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsener Luftartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

192-07 UTSKIFTING AV KOMPOSITTFLOTTØRER I FORGASSER

Påbudet a.ielder:

Pilatus Britten-Norman BN-2A og B Islander serien og BN-2A Hk ILL
Tri s L ander ser i en.

Påbudet omfatter:

Da en har erfart at forgasserflottører produsert av kompositt-
materialer kan suge til seg væske og dermed vil synke, skal disse
byttes ut med flottører produsert av metall i samsvar med Pilatus
Britten-Norman Service Bulletin Nr. BN-2/SB.203.

Tid for utførel se:

Dersom i kke all erede utført:

Innen 90 dager etter 03.03.92, eller innen 25 driftstimer etter
03.03.92; det som kommer først.

Referanse:

CAA AD 010-10-91

( 03.03.92

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyklig må påbudet være utført til ren tid og notat om utførelsen ført inn i ved-
kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

e s Irykk.Oslo
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LUFTFARTSVERKET LDP
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LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

Med hjemml om lov om luftfart av 11. juni 1993 kap. IV 1 4-1 o¡ kap. XV 115-4, faøtttr LuftfanIerket føl¡ende fonknft om luftyktghet.

94-030 KORROSJONSKONTROLL AV NESEHJUL

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten-Norran BN-2A Islanders, BN-2T Islanders og BN-2A Mk ILL Trislander
utstyrt med nesehjul "steering disconnect system" montert til enten Mod NB/M/503 (AP
Precision Hyraulics(Lkhee)) eller Mod NB/M/733 (Fairey Hydraulies Ltd) understell.

(BN-2T-2Islanders og BN-2T-4 Islanders er ikke berør av denne LDP).

Påbudet omfatter:

Foreta korrosjonskontroll i samsvar med Pilatus Britten-Norman Service Bulletin nr. BN-
2/SB.214.

Tid for utførelse:

Ved neste 100 timers ettersyn etter 01.05.95, deretter gjentatte kontroller ved hvert 100
timers ettersyn.

Referanse:

CAA AD 005-09-93.

c 01.05.94

MER! For at angjeldende flymateriell ikal væn: luftyktig mi p6budet væn: utført til n:tt tid og not om utføn:lsen
ført inn i vedkommnde journl med henviinin¡ til denn LDPi nummr.



LUFTDYKTIGHETSPÂSUD

c

MER! For al angjeldende flymaienellskal være luftyktig ml påbudet være utført til ren tid og not om utførelsen
ført iM i vedkommnde journl me henvisning til denn LDPa nummer.
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LUFTDYKTIGHETSPABUD

(LDP)
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Med hjemmel om lov om luftfart av L L. juni 1993 kap. IV § 4-1 og kap. XV § 15-4, fastsettr Luftfartsverket følgende forskrft om luftdyktighet.

94-077 UTFØRELSE AV BRITTEN-NORMAN SB BN-2/SB.217

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten Norman BN2A og 2B Islanders, samt BN2T Turbine Islander, inkludert
Defender, alle som har Century 31 Autopilot system installert i samsvar med Mod.
NB/M/1271, eller Century 200 Autopilot system installert i samsvar med Mod.
NB/M/1488.

Påbudet omfatter:

For å hindre slitasje og/eller flsing av ((pitch trim servo)) kabler igjennomføringene

(fairleads), samt på utvendig kabel (30B752), ska tilta utføres i samsvar med Pilatus
Britten-Norman Service Bulletin BN-2/SB.217.

Tid for utførelse:

Innen 50 flytimer etter 01.12.94, deretter gjentatte kontroller hver 100 fly time.

Referanse:

CAA AD 007-09-94.

c
01.12.94

MERK! For at angjeldende fly materiell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.
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LUFTDYKTIGHETSPABUD

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.
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LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

-ll
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Med hjemmel om lov om luftart av L l. juni 1993 kap. IV § 4-1 og kap. XV § 15-4, fastsettr Luftarverket følgende forskr om luftyktighet.

95-053 UTFØRELSE AV SERVICE BULLETIN BN-2/SB.218

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten-Norman BN2 Islanders og BN2A Mk in Trislander.

Påbudet omfatter:

Utfør tilta som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 009-05-95.

Tid for utførelse:

Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 009-05-95, med virkng fra
denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

CAA AD 009-05-95.

Gyldighetsdato:

01.09.95.

( .

c

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftyktg må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen
ført in i vedkommende journ med henvisnig ti denne LDPs nummer.



Bilag til LDP 95-053

CM AIRWORTHINESS DIRECTIVE 009-05-95

APPLlCABILlTY Pilatus Britten-Norman BN2 Series Islanders and BN2A Mk ILL Series Trislander aircraft.

SUBJECT - DESCRIPTION Engine Fuel and Contra I - Control cable swivel unit mounting bracket failure.

COMPLIANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with Pilatus Britten-Norman
Service Bulletin BN-2/SB.218 at the next 100 hour inspection. The Service Bulletin requires an inspection,
of the control cable swivel unit mounting bracket for cracks. This action is required because cases have
been reported of the control cable swivel unit mounting bracket failing due to cracking of the bracket in the
area of the corner radii. This bracket is located behind the instrument panel consore. The propeller and
vanous engine controis, depending on aircraft model, run through this bracket.

\



LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Lu ftfarts inspe ks j o nen

Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : 22 94 20 00
Telefax: 22 94 23 91

Tlgr. : CIVILAIR
Telex : 71032 enfb n

MOTORDREVNE
LUFTFART0Y

o

LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

BRlTTEN-
NORMAN - 22

Med hjemmel i lov av L 1. juni 1993 nr. 101 om luftfart. kap, XV § 15-4 jf. kap. iv § 4.1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994. fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktigliet.

96-033 UTSKIFTING A V DIODER

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten-Norman BN2 serien.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Engelsk CAA AD 004-01-96.

Anm.: Denne LDP erstatter og opphever LDP 96-027.

Tid for utførelse:

Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Engelsk CAA AD 004-01-96.

Referanse:

Engelsk CAA AD 004-01-96.

Gyldighetsdato:

01.05.96.

(

MERK! For at angjeldende tlymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og Ilotat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.



Bilag til LOP 96 - 033

G S A C CONSIGNE DE NAVIGABILfT réf.: 96-045-HlP(AB) Page n° 2

CAA ATRWORTHSS DTRECl1 004-01-96

APPLIeABTUTY Pilatus Britten-Norman BN2 Series Islanders with:

Modification NBfMl J 48,70 amp DC Generation System, embodied
Modification NBfM157l, Introduction of Increased Rated Diode - 70 amp De Generation System,
not embodied.

SUBJEeT - DESeRJPllON ElectricaI Power - 70 amp De generation system, replace tye 10B J or
L OD L diodes.

COMPLIANeE - REQU1REMENT (SUMMARY) Compliance is required with Pilatus Brinen-
Nurian BN-2/SB.228 (ìssue 2) witi'iin 50 hours of receipt of the bulletin. The Service Bi.lktiri
increases the circuit reliability of the 70 amp De generation system. The diodes installed on the
terminals of the STBD (RIGHT) GEN and PORT (LEFT GEN switches (SW2 and SW3) are replaced
with ones of a higher rating. The diodes that were approved for installation were types 1 OB J or L OD L.

The new approved diodes are tye 60S6. This action is required because reports from operators have
referred to examples of diode faiIure. Investigation has shown that the diode rating is marginaL. The
incorporation of the service bulletin satisfies the requirements of Modification NBfM1571.

(
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LUFlARTSVERT
,'Roveddnstrsjonen

Luftan~pek~onen
Postbks S124Dep., 0032 Oslo

Telefon : 22 94 20 00
Telefax: 22 94 23 91

TIgr. : CIVILAIR
Telex : 71032 enf n

MOTORDREVNE
LUFTFART0Y

o

LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartmentets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsettr Luftfartverket følgende forskrt om luftyktghet.

96-081 UTFØRELSE AV SERVICE BULLETIN BN-2/SB. 232

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten-Norman BN2 serien.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Engelsk CAA AD 004-05-96.

Tid for utførelse:

Innen 30.09.96.

Referanse:

Engelsk CAA AD 004-05-96.

Gyldighetsdato:

01.09.96.

c

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftyktg må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen
ført in i vedkommende journl med henvisnig til denne LDPs nummer.



CAA AIRWORTHTNESS DTRECTIVE 001-07-96

APPLICABILITY Thunder, Colt ànd Thunder and Colt balloon envelopes fit1ed with turning vents
and having a constructors number prior to 3550 (all Oswestry built envelopes).

SUBJECT - DESCRIPTION Turning Vents - Addition of reinforcing tapes to Thunder and Colt turning
vents.

COMPLIANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required :with Cameron Balloons
(Thunder and Colt) Service Bulletin No.' SB2 Issue L Revision C within ten flying hours fromreceipt of
the bulletin. The Service Bulletin requires an inspection orthe balloon envelope turning vents for the

presence of correct horizont.l reinforcing. tapes at the top and bottom of each vent opening~ Ifthe
reinforcing tapes do not conform to the diagtams shown in the bulletin then additional tapes must be
fitted within twenty flying hours of the inspection. This action is required to ensure that all turning
vents have adeqtiate reinforcement at the upper and lower ends.

* * * * * * * * * ** ** * ** ** *

Bilag til LDP 96-081

CAA AIR WOR THIESS DIRECTIVE 004-05-96

APPLICABILITY Pilatus Britten-Norman BN2A series and BN2B series Islanders fitted with wing tip
fuel tanks to modification NBfM364.

SUBJECT - DESCRIPTION Wing tip fuel tank system (modification NBfM364) - Additional
operating instructions.

COMPLIANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Complìance is required with Pilatus Britten-
Norman Service Bulletin BN-2/SB.232 no later than 30 lune i 996. The Service Bulletin provides
operatars of affected Islanders with a F1ight Manual Change Sheet that includes additional Normal
Operating Procedure information. This action is required because it is acceptable to take-off and land
using the main fuel tanks ifthere is more than 3 US gallons in each main fuel tank. However,operators
must confirm the actual fuel contents prior to ílight ifthe Indìcated contents of the main tanks are low.

i\
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LUFTDYKTIGHETSPABUD
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Med hjemmel i lov av 11. jUiu 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartverket følgende forskrift om luftdyktghet.

97-016 UTFØRELSE AV SERVICE BULLETIN

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten-Norman BN-2, BN-2A, BN-2B og BN-2T Islander.

Påbudet omfatter:
l'

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 008-10-96.

Tid for utførelse:

Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 008-10-96, med virkning fra
denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

CAA AD 008-10-96.

Gyldighetsdato:

01.03.97.

(

(

MERK! For at angjeldende flytrateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisiung ti denne LDPs nummer.



;,--~-

4 Bilag til LDP 97-016

CAA AIRWORTHIESS DIRECTIVE 008-10-96

APPtICABILITY . Pilatus BrÏtten-Norman BN-2, BN-2A, BN-2B and BN-2T Islander aircraft.

SUBJECT - DESCRIPTION Introduction of Mod NB/MlS77 - Main landing gear - Torque loading of
attachment bolts.

COMPLTANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with Pilatus Britten-
Norman Service Bulletin BN-2/SB.23 i within 50landings after receipt of the bulletin. The Service
Bulletin requires the replacement of the washer on 'the attchment bolts of the lower fitting with two

thicker washers. It also gives a torque loading for the attachment bolts. This action is required to make
sure the bolts that attach the lower fitting of the main landing gear to the nåcelle do not become thread
bound.

* * * ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *..* * * *

(
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LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av iL. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftyktighet.

97-017 UTFØRELSE AV SERVICE BULLETIN

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten Norman BN-2, BN-2A, BN-2B Islander og BN-2A Mk ILL Trislander.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 007-10-96.

Tid for utførelse:

Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 007-10-96, med virknng fra
denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

CAA AD 007- 10-96.

Gyldighetsdato:

01.03.97.

(

MERK! For at angjeldende fly materiell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
, ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.



..... *** ............. ...... .*. .....

Bilag til LDP 97-017
CAA AIRWORTHESS DlRECTIVE 007-10-96

APPLICABILIlY Pilatus Britten-Nonnan BN-2, BN-2A, BN-2B Jslander and BN-2A Mk II
Trislander aircraft with Mod NB/M256, 50A generator system installed.

SUBJECT - DESCRIPTION Mod NB/M256 50A Generator: System -: Generat9r inspection.
. -. ".,

COMPLIANCE - REQUlREMENT (SUMMARY) Compliance is required with Pilatus Britten-
Nonnan Service Bulletin BN-2/SB.229 within 3 months of receipt. The Service Bulletin requires an
inspection of the type of generators installed on the aircraft. Jt also gives instrctions to replace a 70A
generator with a 50A generator. Jf it is found that 50A generators are installed, no more work is.
necessar. Jf a 70A generator is installed, replace the generator with a SOA generator or install Mod
NB/M1148. This action is required because some operators have installed 70A generators on aircraft
with 50A systems. Jf a 70A generator is installed on a SOA system, it can cause damage to components
and make the system unserviceable.

.** *** ** * .*...... ....**....... **.**
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Med hjemmel i lov av i L. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samerdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftyktighet.

98-012 UTFØRELSE AV SERVICE BULLETIN

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten Norman BN2, BN2A, BN2B, BN2T Islander og BN2A Mk ILL
Trislander .

( ,

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 010-10-97.

Tid for utførelse:

Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 010-10-97, med virknng fra
denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

CAA AD 010- 10-97 .

Gyldighetsdato:

1998-02-01.

c

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.



Bilag til LDP 98-012

CAA AIRWORTHIESS DIRECTIVE 009-10-97

APPLICABILITY Pilatus Britten-Norman BN2, BN2A, BN2B, BN2T Islander aircraft and
BN2A-Mk HI Trislander aircraft.

SUBJECT - DESCRIPTION Wings - Wing spar caps - Inspection.

COMPLIANCE - REOUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with Pilatus Britten-
Norman Service Bulletin BN2/SB.237 within 28 days of receipt of the bulletin. The Service Bulletin
requires an inspection of the wing spar caps for cracks. This action is required because during a

corrosion control inspection, som e operators found cracks in the wing spar caps in the top main-Ianding-
gear thrust-block area.
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Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. iv § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

99-047 UTFØRELSE AV SERVICE BULLETIN

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten Norman BN2, BN2A, BN2B og BN2T Islander.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 005-03-99.

Tid for utførelse:

Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 005-03-99, med virkning fra denne
LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

CAA AD 005-03-99.

Gyldighetsdato:

1999-06-01.

(

(

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.



CAA AIR WORTHIESS DIRECTlVE 005-03-99

APPLICABILITY Britten-Norman BN2, BN2A, BN2B and BN2T Islander aircraft.

SUBJECT - DESCRIPTION Installation ofrudder lower hinge doubler.

COMPLIANCE - REOUIREMENT (SUMMARY) " Complianceis required with Britten-Norman
Service Bulletin BN2/SB.240 within 28 days ofreceipt of 

the bulletin. The Service Bulletin requires the

installation of a doubler at the left and right side of the rudder rower hinge bracket. This action is
required because dam age has occurred at the lower rudder hinge to some aircraft in the field.

* ** * ** *** * ** * **** * * ** * *** ** ***

(



LUFTDYKTIGHETSPÀBUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

99-050 UTFØRELSE AV SERVICE BULLETIN

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten Norman BN2, BN2A, BN2B, BN2T Islander og BN2A Mk ILL Trislander.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 006-03-99.

Tid for utførelse:

Til de tider og intervaller som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 006-03-99, med
virkning fra dem1e LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

CAA AD 006-03-99.

Gyldighetsdato :

1999-06-01.

(

(,

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.



Bilag til LDP 99-050

CAA AIRWORTHSS DlRECTIVE 006-03-99

APPLICABILITY Britten-Norman BN2, BN2A, BN2B and BN2T Islander aircraft and BN2A Mk
ILL Trislander aircraft.

SUBJECT - DESCRIPTION Control column sliding tube - Examine.

COMPLIANCE - REOUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with Britten-Norman
Service Bulletin BN2/SB.243 within 28 days ofreceipt ofthe bulleti.n. The Service Bulletin requires an
inspection of the control column sliding tube on the left and right contra 

L handwheel assemblyfor wear

or damage. The tube must be replaced ifwear or damage is beyond 1imit~ detailed in the bulletin.' The
inspection is to be repe~ted at 500 ho 

ur intervals. ' This action is required because some operators have

found wear in the control column sliding tube. This wear can cause cracks in the tube.'



LUFTFARTSVERKET
Hovedadmitrasjonen
Luftfartsinspeksjonen

Postboks 8124 Dep.. 0032 Oslo
Telefon : 22 94 20 00
Telefax: 22 94 23 91

Tlgr. : CIVILAIR
Telex : 71032 enfb n

MOTORDREVNE
LUFTFARTØY

o

LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

BRITISH
AEROSPAeE - 1

Med hjemmel i lov av i 1. juni 1993 nr. 101 om luftfart. kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsener Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyJ.'tighet.

98-058 UTFØRELSE A V BRITISH AEROSPACE TNS CT (CL) No 176,
ISSUE 2

Påbudet gjelder:

British Aerospace DH ei ehipmunk.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av eAA AD 014-11-97.

Tid for utførelse:

Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 014-11-97, med virkning fra
denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

eAA AD 014-11-97

Gyldiglietsdato:

1998-06-01.

(

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftyktg må påbudet være utføn til rett tid og notat om utførelsen
ført in i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.
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APPLfCABlLITY British Aerospace DH C L Chipmunk aircrafr.
Bilag til LDP 98-058

SUBJECT - DESCRrPTION Airframe - Taillinit assembly

COMPLIANCE - REQUrREMENT (SUMMARY) Compliance is required with British Aerospace
Technical News Sheet (TNS) CT (CI) No. 176 rssue 2. Issue I required a one off inspection. Issue 2
requires repeat inspections or replacement of the tailplane attachment brackets at the thresholds detailed
in the TNS. This action is required because the continued use of the Chipmunk \vell beyond the period

original ly envisaged has resulted in an appraisal being carried out of its structural integrity. In the
course of this appraisal, it became apparent that a critical item \Vas the tailplane attachment bracket.
Additionally, the pre-mod H357 bracket is manufactiired from a material susceptible to stress corrosion
cracking. The position is made more complex however, by the fact that the majority of aircraft are not
fitted witll their origi nal tai I plane. All ex-serv ice aircra ft for i nstance, had the ta i I P Iane wide ly

interchanged during their service career and no component records exist on which an individuallife can
now be realistically calculated.
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Med hjemmel i lov av I L juni 1993 nr. IDIom luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartstilsynet følgende forskrift om luftdyktighet.

2000-046 UTFØRELSE AV SERVICE BULLETIN BN2/SB.259

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten Norman, alle modeller som er listet i vedlagte kopi av CAA AD
005-03-2000.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 005-03-2000.

Tid for utførelse:

Til de tider og intervaller som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 005-03-2000, med
virkning fra denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

CAA AD 005-03-2000.

Gyldighetsdato:

2000-07 -07.

(

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen
ført in i vedko=ende journal med henvisning til denne LDPs nu=er.



CAA AIRWORTHIESS DIRECTIVE 005-03-2000

APPLICABILITY Britten-Norman BN2, BN2A, BN2B, BN2T and BN2T-4S Islander åircraft.

SUBJECT - DESCRIPTION Stabilisers - Elevator outboard-hinge, inboard-bracket - Inspection and
replacement.

COMPLIANCE - REOUIREMENT (SUMMARY) Compliance is initially required with Britten-
Norman Service Bulletin BN2/SB.259 at the next 100 hour inspection. The Service Bulletin is in two
parts, Part I requires an inspection of the inboard-bracket of the elevator outboard-hinge for loose rivets,
structural damage or cracks and that the hinge brackets are both vertical and paralleL. The inspection is
to be repeated every 100 hours. Part 2 requires the hinge bracket to be replaced ifthe Part 1 inspection
reveals a problem. After replacement the Part 1 inspection is to be repeated every 1000 hours. This
action is required because damaged, cracked and/or loose rivets have been in found in some elevator
outboard-hinge and inboard-brackets.

..

(



Luffartstisynet
1. tilsynsavdelig

Postboks 8050 Dep., 0031 Oslo
Besøksadresse:

Rådhusgata 2,0031 Oslo

Telefon : 23 31 78 00
Telefax: 23 31 79 96

e-post: postmottak(gcaa.dep.no

MOTORDREVNE
LUFFART0Y

o

LUFTDYKTIGHETSPABUD

(LDP)
BRITTEN
NORMAN - 30

Med hjemmel i lov av L L. juni 1993 nr. 10 L om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4- 1 og Samferdselsdeparementets
bemyndigelse av 25. mars L 994, fastsetter Luftfartstilsynet følgende forskrft om luftdyktighet.

2000-047 UTFØRELSE AV SERVICE BULLETIN BN2/SB.272

Påbudet gjelder:

Pilatus Britten Norman, alle modeller som er listet i vedlagte kopi av CAA AD
004-03-2000.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 004-03-2000.

Tid for utførelse:

Til de tider og intervaller som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 004-03-2000, med
virkning fra denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

CAA AD 004-03-2000.

Gyldighetsdato :

2000-07 -07.

(

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført in i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nu=er.
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CAA AIRWORTHIESS DIRECTIVE 004-03-2000

APPLICABILITY Britten-Nonnan BN2, BN2A, BN2B, BN2T and BN2T-4 Series Islander aircraft
and BN2A-MkII Trislander Series aircraft.

SUBJECT - DESCRIPTION Engine Controls - Throttle friction adjuster _ Inspection.

COMPLIANCE - REOUIREMENT (SUMRY) Compliance is initially required with Britten-
Nonnan Service Bulletin BN2/SB.272 within i O flying hours. The Service Bulletin requires an
inspection of the throttle friction-adjuster shaft for damage to theshaft, washer or the split pin, any
damage found is to be rectified in accordance with the bulletin. The inspection is to be repeated at each
subsequent i 00 hour inspection. This action is required because an incident has been reported where the
throttle friction adjuster was loosened too far. This caused the split pin and the washer on the end of 

theshaft to be broken.

..


