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LUFARTSRKE

Avd. fo Juar

MOTORDREVNE LUFTFARTeY

Po 18, 133 0I Iuvr

J.UFTDYKTIGHETPÂBUD

Tellon : 0I (02) 5Q 33 4Q

T1r. : CMR OS
T... : nOll ldl n

(LDP)
Me hjmmel

I

GULSTR - 5

Io om luar av 16. Der 196 §§ 214 og 43 jfr. kgl. re. av 8. dember 1961, Ii K og Saerdselspartementets
bemyiglse av 23. ma 196 fastter Luarrkt føl for om lufkthet.

(TIDLIGERE GRUMMAN AMERICAN OG ROCKWELL INTERNATIONAL)

112A/86 noIFIKASJO AV FESTER FOR SETER OG SETEBEL TER

Påbud€t qielder:
Gu L f stream Aerospac€:
Modell 112

med s~r i enr .

tt "
'1 "

" 112 Te

" 114

1 t.o.m. 499
13000 t.o.m. 13149
14000 t.o.m. 14149

Påbudet omfatter'.
For å øke persor~ikk€rheten ved eventuelle havarier skal fester for
seter og setebelter modifiseres i henhold alternativ 1 eller 2 neden-

for:
1. Utfør henholdsvis Gulfstream Aerospace Service Bulletin nr.
SB-112-45A Rev. 1 eller SB-114-5A Rev. 1, begge datert 7.4.77,
eller senere revisjoner av disse.

2. Utfør henholdsvis Gulfstream Aerospace Service Bulletin nr.
SB-112-70A Rev. 1 eller SB-114-21A Rev. 1, begge datert 23.2.87,
eller senere revisjoner av disse.

Anm. 1; Altern~~iv 1 ovenfor er modifikasjonen foreskrevet i LDP
82/77, mens alternativ 2 er fra LDP 12/86
Anm. 2: Denne LDP erstatter LDP 82/77

Tid for utførelse
Innen 100 timers gangtid eller 1 år etter 22.10.88: det som

koimr først.
Referanse:

FM AD 85-03-04 R2

13/86

KONTROLL OG EVENTUEL T ~IFIKASJON AV MOTORFESTE

Påbudet qielder:
(

Gulstream Aerospace Corp:

forts;
22.10.SS
MERK! For al angjeldende f1ymaierili skal være luf1yklig må påbudet være utført til ren lid og notalom ut1erlsen før inn i vedkommende journal med henvisning iil denne LDP's nummer
e_i tryli.Qs1o

LUFTFARTSVERKET

LDP

13/86

forts;

Moell 690 og 690 A med serienr 11001 til og med 11284 som har fått
skiftet ut "engine isolator assemblies" etter 28. 7. 75.
690
690
690
690

A
B
C
D

med
lt

ser ienr 11285
tl

"

..

..

tI

695

..

ft

695 A

lt

"

til og med
tI
..
"
..
..
"
..
..
15001 "

11350
11600

95000

..

..

96001
96063

"

tl

..
..

tl

"

"

11344
11566
11732
15033 og 15037

95084
96061
96072, 96075, 96078,
96085 og 96088

Påbudet omfatter:
For å unngå svikt i motorfestene skal kontroll

og eventuelt

moifikasjon utføres i henhold til Gulfstream Aerospace Corporation
Service Bulletin SB201, datert 11.5.84, eller senere revisjoner.

Tid for ut førelse :
Innen 50 timers gangtid etter 15.1.86.

Referanser:
FM AD 84-19-05

39/86

UTSKIFTING AV SETEBEL TENES FESTEBRAKETTER

Påbudet oielder:
Gulfstream Aerospace Corp. :
AA-1
M-1A
M-1B
M-1C

med
med
med
med

serienr.
serienr.
serienr.
serienr.

M1-0001 til AA1-0459
AA1A-0001 til M1A-0470
AA1B-0001 til AA1B-0680
AA1C-0001 til AA1C-0211

Påbudet omfatter:

For å unngå svikt isetebel tenes festebraketter skal disse utski ftes
i henhold til Gulfstream Aerospace Service Bulletin nr. 173, datert
11.3.85, eller senere revisjoner.
Tid for utførelse:

Innen 25 timers gangtid etter 31.1.1986.

Referanser:
FM AD 85-21-02

\
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LUFTFARTSVERKET

Hodadminlstrasjonen

HDTORDREVNE LUf
FARTØY

Avd. for lufartslnspeksjon

P.m 18. 133 Oslo lufthavn

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

Telefon : Oso (02) 59 33 4Q

Tlgr. : CIVILAIR osio
Tele. : no" Idal n

GULFSTREAM - 6

(LDP)

Med hjemmel i lov om luftart av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 jfr, kgL. res, av 8. desember 1961. Iitra K og Samferdselsdepartemeniets

bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luartsverket følgende forskrift om lufdyklghet.

/11/87

REVISJON AV "POH" OG "AFH"
Påbudet ~elder :

GUl~stream\690 og 695; alle versjoner og serienumre .

Påbudet omfa~ter:
For å unngå mobo

fØlgende utføre '.

('

ved flyging i eller ut av isingsforhold, skal

1. Revider Pilot i \
(POH/AFM) ved å ~
delen av begge hã
prosedyrer i POH/A..
i bilaget.

tipg' Handbook og Airplane Flight Manual
llag 1 til denne LDP inn i MLIMITATIONS"
Bilag 1 erstatter og opphever alle
ikke er i samsvar med prosedyrene beskrevet

2. Pkt. 1 i denne LDP bo

flyet utstyres med gOdkjent

Automatic-Reli te Igni ti

A.

Automatic-Relite I
uavhengig av besetni.

er et system som automatisk og
a~tiviserer tenningssystemet dersom

turtall eller dreiemo, nt

spesifisert nivå. Like'- når turtall eller dreie

..

ni va.
Systemet må

rque) underskrider et
aktiviseres tenningssystemet

verskrider det spesifiserte
GQNTINUOUS IGNITION.

Tid for utfØrelse:

ry)I

;() ('; ~ /r\X

Innen 10 timers gangtid, etter 20.6.87.

Referanse:
F AA AD 86 - 2 4 - 12

(

20.6.87
MERK! For at Bngjeldende flymalerielI skal være luftdyktig må påbudet være utørt l¡¡ ren tid og notat om utførelsen før inn i vede.5.lrykk-0sIO

kommende journal med henvisning ti denne LDP's nummer.

LUFTFARTSVERKET

LDP

,
i

\

LDP 11/87
BILAG 1

Supplement to the POH/ AFM
Gulfstream Aerospace Corporation
Models 690, 690A, 690B, 690C, 690D,
695, 695A, and 695B Airplanes

Continuous ignition shall be assured by selecting Manual IGN or IGN
Override or IGN OVRD on the ignition switch as appropriate during all
operations in actual or potential icing conditions described herein:

(1) During takeoff and climb out in actual or potential icing

condi tions .
t (2) When ice is visible on, or shedding from propeller (s) ,

spinner (s), or leading edge (s) .
* (3) Before selecting ENG INLET, when ice has accumula ted.

(4) Immediately, any time engine flameout occurs as a possible
resul t of ice ingestian.

(5) During approach and landing while in or shortly following
tlight in actual or potential icing conditions.

*Note: It icing conditions are entered in flight wi thout the engine
anti-icing system having been selected, switch one ENGINE
system to ENG INLET ON position. If the engine runs satisfactorily, swi tch the second ENGINE system to the ENG INLET
ON position and check that the second engine continues to run

satisfactorily.
CAUTION
I. .

Flight in actual or potential icing conditions will be limited by du

cycle of the ignition system. Ignition system time limits aust be ty
observed to prevent exceeding duty cycle times. Operator should verify

these limits for his particular installation.

For the purpose of this supplement, the fOllowing definition applies:
.Potential icing conditions in precipitation or visible moisture
aeteorological conditions:

(1) Begin vhen the OAT is +50C (+41oF) or colder, and
(2) End when the OAT is +10oC (+50oF) or varmer..
The procedures and conditions described in this appendix supersede any
other POH/AFM procedures and conditions which may be contradictory.

(

LUFTFARTSVERKET

MOTORDREVNE LUFTFARTØY

H oved i dm in i s t ri sjo n en

Avd. for luftlrtSinspeksjon
Postboks' 8. 1330 Oslo lutihevn

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD,

Telefon. OslO (02) 59 33 40
AFTN . ENF8YE

GULFSTREAM - 7

Tlgr. : CIVILAIR OSLO

Tele. : 7701' Idil n

(LDP)

Med hjemmel i lov om luftart av L 6. desember 1960 B 2 l 4 og 43 jfr. kgL. res. av 8. desember 1961. litra K og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

1~87 KONTROLL AV FREMRE VINGEBJELKE
Påbudet qielder:
Commander (Gul fstream Aerospace, Rockwell):

112 og 1128 serienr. 1 til og med 544 og 13000.
112TC og 112TCA serienr. 13001 til og med 13309.

(

114 og 114A serienr. 14000 til og med 14540.

Påbudet omfatter:
For å unngå svi kt i fremre vi ngebjel ke i området omkri ng hovedunder-

stellets "Side 8race Fitting" skal følgende utføres:

l. Kontroller høyre og venstre fremre vingebjelker i.området omkring
understellets "Side 8race Fitting" i samsvar med instruksjoner
gitt i Part I i Gulfstream Aerospace Service 8ulletin (S8) No.
S8-112-71C resp. S8-114-22C, begge datert november 1988, eller

senere revisjoner av disse.
1.1 Dersom sprekker blir funnet i høyre eller venstre vingebjelke som
beskrevet; paragraf 8d, Part I, i de ovenfor nevnte S8, reparer
vingebjelken i samsvar med Part IL ; Gulfstream S8-112-71C resp.

S8-114-22C.
(

1.2 Dersom sprekker blir funnet i høyre eller venstre vingebjelke som
beskrevet i paragraf 8a, Part I, i de ovenfor nevnte S8, reparer

vi ngebjel ken i samsvar med Part IV i Gul fstream S8-112-71C resp.
S8-114-22C.
1.3 Dersom sprekker blir funnet i høyre eller venstre vingebjelke som
beskrevet i paragraf 8b el
L er 8e, Part I, i de ovenfor nevnte S8,
reparer vingebjel ken i samsvar med Part V i Gul fstream S8-112-71C
resp. S8-114-22C.
1.4 Dersom sprekker ikke blir funnet, skal kontrollen gjentas med 100
fly
timers mellomrom inntil flyet er modifisert i samsvar med instruksjonene i Part Il i S8-112-71C resp. 58-114-22C.

2.

(

Dersom flyet er modifisert i samsvar med 58-112-71 eller Part Il
i S8-112-71A eller Part IL eller Part V i 58-112-718 skal
inspeksjonene spesifisert i pkt. 1 i denne LDP gjentas med 100
fly
timers mellomrom inntil flyet er modifisert i instruksjonene

Part ILL i S8-112-71C. forts;

10,05.90
MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være uth,n til ren tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

LUFTFARTSVERKET

LDP

I03M87

forts; 3.

Dersom flyet er modifisert i samsvar med Part Il i 58-114-22
eller Part Il i 58-114-22A eller Part Il eller Part V i 58-114-

228 ska L i nspeksjonene spes i fi sert i pkt. L i denne LDP gjentas
inntil inntil flyet er modifisert i samsvar med instruksjonene i
Part III i 58-114-22C.

Tid for utførel se:
Dersom i kke all erede ut ført:

Pkt. l: Innen 100 flytimer etter 10.05.90.

Pkt. 1.1, 1.2, og 1.3: Før første flyging.
Pkt. 1.4, 2 og 3: Innen 300 flytimer etter 10.05.90.

Referanse:
FM AD 90-04-07

(,

10,05,90
. ... : ': ~

I

Hcclon
lUFTARTSVRKET

MOTORDREVNE LUFT-

Avd. for lufanjon ,

FAR TØY

P\ 18, 133 Oso lu1vn

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD

Telefon : Os (02) 59 33 40

T1gr. : CIVLAR OSLO

Telex : noii Idal n

(LDP)
Me hjmel

40/87

GULSTR - 8

I lo om lufar av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgL. ras, av 8, desmber 1961. Iilra K og Samerdselsdeparementeis
bemyigelse av 23, mars 196 fastsetter Luartsverket følgend forskrif om luftdyktighel.

FEIL TANKING AV DRIVSTOFF

Påbudet qielder:
Gulfstream 500, 500Ai 500B, 500U, 520, 560, 560A, 560E, 560F, 680,
680E, 680F(P) i 680FL(P) og 720 (SIN 1 t.o.m. 1854);
685 (SIN 12001 t.o.m. 12066) og 700 (SIN 70001 t.o.m.

70032) .

Påbudet omfatter:
For å unngå motorsvikt som følge av taning av feil type drivstoff (Jet
Fuel)
, skal påfyllingsåpningene moifiseres i henhold til Gulfstream

Service Information nr. 209, datert 15. 7.86, eller senere revisjoner.

Anm.: LDP 19/73 må være utført på forhånd for de modeller som berøres
av denne.

Tid for utførelse:
Innen 30.11.88

Referanse:
FM AD 87-21-07

129/88 .INSPEKsJON AV HALEFINNE

Påbudet qielder:
Gulfstream Aerospace (Rockwell): 112, 112B serienr. 1 til og med 544
og 13000

112TCi 112TCA serienr. 13001 til og
med 13309

114, 114À serienr. 14000 til og med

14540

Påbudet omfatter:
For å unngå svikt i halefinnens innfesting i området rundt F. S. 230.5,
skal følgende tiltak utføres:
(

1. Inspisér skrogets ram (delnr. 43205-1) og halefinnens innfesting
(delnr. 43255-1) etter mulige sprekker i samsvar med instruksjoner

forts;
30.S.ee
MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyklig må påbudel være utført til rell tid og notat om ut1ørelsen fM inn i vede.s.lrykaO$o

kommende joumal med henvisning til denne LDP's nummer.

.. ,,~~.. ~~,~

LUFTFARTSVERKET

LDP

129/88

forts:

gitt i flPart Ifl i Gulfstream Aerospace Service Bulletin nr. SB112-72A resp. nr. SB-114-23A, begge datert 31.8.1987, eller senere

revisjoner.
2. Hvis sprekker blir funnet skal flyet repareres i henhold til instruksjoner gitt i flPart IIfl i Gulfstream Aerospace Service
Bulletin nr. SB-112-72A resp. nr. SB-114-23A, begge datert
31.8.1987, eller senere revisjoner.

3. Hvis sprekker ikke blir funnet skal gjentatte kontroller, som spesifisert i pkt.1, utføres inntil reparasjon spesifisert i pkt.2 er

utført.

Tid for utførelse:
Pkt. 1: Innen 50 flytimer eller ved 250 timer total flytid, det som
kommer sist.
Pkt. 2: Før neste flyging etter 30.8.88.
Pkt. 3: Med intervaller ikke overstigende 100 flytimer.
Anm. : Er flyet reparert i henhold til pkt. 2 i

denne LDP kan

de gjentatte kontroller sløyfes.

Referanse:
FM AD 88-05-06

30.S.SS

It 5 '''a .Osl('

lUFARTSVERKET

Hoinlsujonn
Avd. lo Juar~

MOTORDREVNE LUFTFARTeY

PI 18, 133 Os Iuvn

lUFTDYKTIGHETPÂSUD

Telon : 0I (02) 59 33 40

T1r. : ClLAR OSLO

Tel. : noii Idr n

GULSTRAM - 9

(LDP)

Me hjemmel i Io om luart av 16. desember 196 §§ 214 og 43 jfr, kgl, res, av 8. dember 1961, IlIra K og Samferdselspartementets

bemyiglse iv 23. mars 196 faser Luartrkt følnde forskr om lufdyktighet.

138/88

REVISJ(JJ AV "POH" OG "AFM"

Påbudet qielder:
Gulfstream 690, 690A, 690B, 690C, 690D, 695, 695A og 695B: alle

serienumre.

Påbudet omfatter:
For å unngå motorsvikt ved flyging i eller ut av isingsforhold, skàl

følgende utføres:
1. Se til at Pilot i sOperating Haandbook og Airplane Flight Manual
(POH/AF) er revidert til følgende status:
Mod e 11
..

"
"
"
..

"
"

Revision

690
690A
690B
690C
690D

"

"
"
"

695

"

695A
695B

"

"

No. 23,

30,
23,
21,
12,
12,
20,
9,

datert 20.5.87
"
"
"
"
"
"
"

20.5.87
20.5.87
9.4.87
9.4.87
9.4.87
9.4.87
9.4.87

Dersom ovennevnte reviSjoner ikke er tilgjengelig, skal POH/fu~
revideres ved at Bilag 1 til denne LDP settes inn i "LIMITATIONS"delen av begge håndbøker. Bilag 1 erstatter og opphever alle prosedyrer som ikke er i samsvar med prosedyrene beskrevet i bilaget,
.

Anm.: Bilag 1 i LDP 11/87 sammnfaller med bilag i i denne LDP.
2. For fly som har tenningssystem med "continuous duty cycle" på
under en time, gjelder følgende:

a) Installer et skilt på instrumentpanelet godt synlig for føreren

med følgende tekst:
"THIS AIRPLANE is F'ROHIBITED FROM FLIGHT INTO t\NOWN ICIt~G"

Skiltet skal ha minst 2,5 mm bokstavhøyde og bestå av hvite
bokstav~T. på rød bakgrunn. Det kan være selvheftende plast,

b) Dersom tenningssystemet moifiseres slik at Itcontinuous duty
cyclelt for lenges til en time eller mer, i samsvar med Gulfstream
Service Information nr. SI -211 og/eller SI-212, begge datert
30.6.86 (eller senere reviSjoner av disse); bortfaller pkt. 2 a)

i denne LDP. f o r t ! ;

22.10.SB

MERK! For at angjeldende flymaleriell skal være lufdyk!ig må påbudet væra utørt til ren lid og nolat om ut1øralsen før inn i \'dkommende joumal mec henvisning til denne LDP's nummer.

LUFTFARTSVERKET

LDP

138/88

forts;

3. Pkt. 1 i denne LDP bortfaller dersom flyet moifiseres i samvar
med Gulfstream Custom Kit nr. 138 (datert 15.4.87) eller 139
(datert 28.5.87); slik at begge motorene får "automatic relight
ignition system". Dersom andre tilsvarende systemer ønskes
installert må disse på forhånd væe godkjent av Luftfartsverket.
Anm. : "Automatic-relight ignition system" er et system som
automatisk og uavhengig av besetningen. aktiviserer

tenningssystemt dersom turtall eller dreiemnt
(torque) underskrider et spesifisert nivå. Likeledes
deaktiviseres tenningssystemt når ovennevnte nivå

overskrides .

Systemt må ikke forveksles med "continuous ignition".

4. For fly med bruksområde "PRIVAT" eller "KLUBB" kan pkt. 1 og
2 a) utføres av flyets eier/bruker i som kvitterer for utførelse
i flyets journaler.

Anm.: Denne LDP erstatter og opphever LDP 11/87.
Tid for utførelse:

Innen 50 timers gangtid etter 22.10.88.

Referanse:
FM AD 87-24-07

i

\

22.10.S8

Ll 38/88
Il LAS L

Suppleaent to the POR/Ar
Gulfstreaa Aerospace Corporation
lIels 690, 690A, '908, 690C,' 690D,
695, 695A,. and 6958 Airplanes

Continuous ignition ahall be ~ssured by selecting Maual lGR or lGN
Override or rGN OVR on the iqnition switch as appropriate during all
operations in actual or potential icing conditions describe herein:
(1) During takeoff and cliab out in actual or potential icing

condi tions .

t (2) When ice is visible on, or shedding froa propeller (s) ,
spinner (5), or leading edge (s) .
( .

t (3) Before selecting ENG INLET, vhen ice has accuaula ted.

(4) r..ediate1y, any tiae engine flameout occurs as a possible
resul t of ice ingestion.

(5) During approach and landing while in or shortly following
flight in actual or potential icing conditions.

tNote: If icing conditions are entered in flight without the engine
anti-icing system having been selected, svi tch one ENGINE
syste. to ENG INLET ON position. If the engine runs satisfactorily, swi tch the second ENGINE system to the ENG INtET
ON position and check that the second engine continues to run

satisfactorily.
CAUTION

Flight in actual or potential icing conditions vill be 1i_i ted by duty
(

cycle of the igni tion system. Igni tion systea tiae 1iai ts aust be

observed to prevent exceeding duty cycle tiaes. Operator should verify

these 1iEits for his particular installation.

For the purpose of this suppleaent, the folIoving definition applies:

.Potential icing conditions in precipitation or visible aoisture
8eteorological conditions:

(1) Bein when the OlT is +5° C (+41° F) or colder, and

(2) £o vhen the OAT is +100C (+50'F) or varaer. .
The procedures and conditions described in this appendix supersede any
other PORI AFM procedures and conditions vhich aay be contradictory.

(,

MOTORDREVNE LUFTFARTØY

LUFTFARTSVERKET

Ho..edadmlnlstrasJonen
Avd for luftiansinspeksjon
Pos:ooks , B, i 330 OSlO luflhavn

GULFSTREAM - i O

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD

Telefon . Oslo (021 59 33 40
Tigr : CIVILAIR OSLO
Telex 77011 10ai n

(LDP)
ra K og Samferdselsdepartemeniets
bemyndigelse av 23. mars 1964 faslselter Luftfartsverket lølgende forskrift om Juftdyktighel.

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jlr. kgL. res. av 8. desember 1961, lit

i 45/89

INSPEKSJON AV DRIVSTOFFSYSTEM
Påbudet q;elder:

Gulfstream Aerospace AA-5, AA-5A, AA-5B og GA-7¡ alle serienummer.

Påbudet omfatter:

For å unngå forurensing av drivstoffet grunn~ ,nedbryting av tetningstankens adk~~stlu~er, skal følgende

massen benyttet rundt drivstoff

utføres:

Inspiser drivstoff
tankene, drivstoff~stemt-tog filteret på den elektriske drivstoffpumpen for spor etter ,~etA~ngsmasse i samsvar med ins-

truksjoner gitt i Gulfstream Ae~apaceøørporation (GAC) Service Bulletin (SB) No. 176, datert 26.'0,89, ;è'lõa:p: GAC SB No. ME 22, datert

26.7.89,eller senere revisj9n~ ávd).sse.
tankene og komponent-

Dersom forurensinger bli:l:"tunnet:, skal drivstoff

ene i dr ivstoffsystema1::: rengt'øes i samsvar med instruk~joner gitt i
de resp. GAC SB nevpt övenf-or før første flyging.

Drivstofftanken~s'àdk6mstluker tettes på nytt med en tetningsmasse som
er motstandsdyk~; ~ mo~ høy-oktan drivstoff i følge instruksjoner gitt
i de resp. GAC S'B'nevnt ovenfor.

Tid for utførelse:
Innen 25 flytimer etter 5.2.90.

Referanse:
FM AD 89-18-08

(,

5.2.90
MERK! For at angjeldende flymaierielI skal være luftdyktig må påbudel være utført til rett

lid og notat om ut1ørelsen før inn i ved-

kommende journal med henvisning lil denne LDP's nummer.
e f, Ir\lik.0~:..

LUFTFARTSVERKET

LDP

191-017 ~ AV ~TNmì
Påbudet gjelder:

Twin Commander Aircraft Corporation (Gulfstream) 500U, 680FL,
680FL(P), 680W (med serienr. 1731~~~.m. 1854);

500S (med serienr. 1755 t.o.m. t323)i;'
681 (med serienr. 6001 t.o.m. 6u72)~ ~
685 (med serienr. 12001 t.o.m/( 12066 ; og

690, 690A og 6908 (med seri~nr~_ ~ ~~_ t. o .~. 11566)

Påbudet omfatter: ... ê:'z:,:.:1
For å unngå strukturel lf~...J:il.... j~V vi ngen i området rundt "10wer spar
cap", skal u1trasonisit:~insp~sjon i henhold til Part Il av Twin
Commander Service Brl:let~~¥(SB) nr. 208, datert 11.6.90, utføres.
Dersom korrosjon 0'p;âa,~a:J skal "lower spar cap" repareres eller
~tski ftes i sams'yar,;~~~fd~ kriterier og instruksjoner som er gitt

i SB 208, før førstt4nyging.
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Tid for utførelse:"~

Innen 90 kC;~nd~~~ager etter 05.07.91; deretter gjentatte kontroll er

med 12 mån~;ellomrom.
Referanse:
FM AD 91-08-09
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LUFTARTSVERKE
Holldadminiatraajonen
Avd. for luftfartsinspeksjon

Postboks 8124 Dep,. 0032 Oslo

Telefon : (02) 94 20 00
Telefax ; 1021 94 23 91
T1gr. : CIVILAIR OSLO
Teleka : 71032 enfb n

o

LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

MOTORDREVNE
LUFTFARTØV

GULFSTREAM - 1 i

Med hjemmel i lov om luftfart aii L 6. desember 1960 H 214 og 43, jfr. kgL. res. aii 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementet,
bemyndigelse aii 23. mars 1964, fastsener Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

92-045

KONTROll OG REPARASJON AV HØVDERORSBJElKE
Påbudet gjelder:

For å unngå at høyderoret låser seg som følge av sprekker i bjelken ved hengselpunktt
mellom stasjon 41.0 og 45.0, ska GA-7 Service Kit nr. 12 utføres.
Anm.: American General Aircraft Corporation Service Bulletin nr. ME-1A refererer til
ovennevnte Service Kil. Luftansverket tilaier imidlenid ikke al utførelse av Service Kii
12 utsetTes mot gjentaffe kontroller slik del er anføn i SB ME-1A.

Tid for utførelse:
Innen 100 timers gangtid etter 20.06.92.

Referanse:
FAA AD 92-06-08

L 20.~.92
MERK! For at angjeldende flymateriell akal ii.re luftdyktig må påbudet v.re utørt til ren tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

M ERK! For Il angjeldende flymateriell akal -l luftdyktig ml plbudet va utørt til rett tid og notat om utørelaen
ført inn i

vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.

