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.. LUFTFARTSVERKET
H ovHlad mi n istrasjo n en

Avd. for luftensinspeksjon
Postboks 18. 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (021 59 33 40
AFTN : ENFBYE
T1gr. : CIVIL.IR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSpABUD

(LDP)

TILBEHØR

FLIGHT
EQUIPMENT - i

Med hjemmel i lov om luftart av 16. desember 1960 n 214 og 43 jfr. kgL. res. av 8. desember 1961, litre K og Samferdselsdepartementet!

bemyndigelse av 23. mars 1964 fastseer Luftartllerket f.lgende forskrift om luftdyktighet.

1034/90 KONTROLL OG REPARASJON AV PASSASJERSETER

Påbñø aielde:
Flight Eq & Ehir: 'r 84 og 90 ~~cxjer me visei. .
Påh.iñt anatt:

utør Flight Eqpn & Ehir Aler Sece Buletin A25-2D-
1082. De arer en vj i: lE Il kall av st i sefor te på spek1..
Tid for utørels: . .

In 6 må ett 11.06.90.

Reer :
CA AD 015-03-90

.

11.06.90

MERK! For'at angjeldende fJymateriel1 skal være luftdyktig må påbudet være ut1ert til rett tid og notat om ut1erelsen fert inn i ved.

kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer,
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LUFTARTSVERKET
Hovedadministrasjonen

Avd. for luftfertsinspeksjon
Postboks 8124 Dep.. 0032 0610

Telefon : (02) 94 20 00
Telefel( ; 1021 94 23 91
Tlgr. : CIVILA1R OSLO
Telek6 : 71032 enfb n

~ o

LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

TILBEHØR

FLIGHT
EQUIPMENT - 2

Med hjemmel i lov om luftfert av 16. desember 1960 §§ 214 og 43. jfr. kgL. re6. av 8. desember 1961. litra K, og Samlerd6el6departementets
bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter luftfartsverket følgende for6krift om luftdyktighet.

92-037 SPREKKONTROLL AV PASSASJERSETER

Påbudet gjelder:

Flight Equipment and Engineering Passenger Seats Type 11 1 og 115.

Påbudet omfatter:

Foreta visuell sprekkontroll i henhold til Flight Equiprnent and Engineering Alert
Service Bulletin A25-20- 1232.

Tid for utførelse:

Innen 8 uker etter 20.6.92.

Referanse:

CAA AD 005-04-92

(

(
20.6.92

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig mi pibudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne lDPs nummer.
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MERK! For it ingjldende f1ymitenell .kil v.. luftdyktig ml plbudat vare utørt til ratt ti og notlt ôm utø..l.en
ført inn i vedkommende joumil med henvisning til denna LOPi nummer.
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Mad hjemmel I lov om luftfart av 16. desember 1960 U 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.

93-040 KONTROLL/UTSKIFTING AV PASSASJERSETER

Påbudet gjelder:

Flight Equipment & Engineering passasjerseter Model121 Type Elete som har P/N:

D1121F101, D1l21F101179, D1121F103, D1l21F105, D1l21F105179, D1l21F107,
D1l21F107179, D1l21F109, D2121F102, D2121F102179, D2121F104, D2121F106,
D2121F106179, D2121F108, D2121F108179, D2121FllO og D3121F102.

Påbudet omfatter:

For å hindre sprekker i stolrygg og brettstopper (tray stop spindle bosses) i midtgangens
passasjerseter ska Flight Equipment & Engineering Service Bulletin 25-20-1287 Rev. 2
utføres.

Tid for utførelse:

Før første flyging etter 01.07.93. Deretter gjentatte kontroller ved hvert planlagte
ettersyn eller hver 150 fly time; det som kommer først, inntil setet er byttet ut.

Referanse:

CAA AD 006-03-93.

I

(
01.06.93

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.



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

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.




