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LUFTDVKTIGHETSPÂBUD

(LDP)
R.F.D. - l

Med hjemmel i lov om luftan av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr, kgL. res. av B, desember 1961, Iitra K og Samferdselsdepanementets
bemyndigelse av 23, mars 1964 fastsetter Luftansverket følgende forskrift om luftdyktighel.

82/86 KONTROLL AV FLYTEVESTER

Påbudet a.ielder:

Følgende typer R.F.D. flytevester:

Type 72 (Infant) Hk. 3; med serienr. 10475 og opp.

Type 102 Hk. l, lB, 2, 2A, 2B og 2BA (Adult and Crew);
produsert før mars 1980.

Type 105 Hk. 1; produsert før mars 1980.

Påbudet omfatter:

For å sikre funksjon og kval itet på ovennevnte redningsutstyr skal
følgende utføres:

1. Kontroll er styrken av "wai stbelt webbingll på aktuell e vester av Type
72 i henhold til R.F.D. Service Bulletin 25.38, eller senererevi sjoner. .

2. Foreta trykktest på aktuelle vester av Type 102 og 105 i henhold til
R.F.D. Service Bulletin 25.33, eller senere revisjoner.

Tid for utførelse:

Innen 31.12.86, dersom i kke all erede utført.

( Referanser:

CAA AD 15-03-82 og 007-01-84

( 13.11.86

MERK! For al angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utføn til rett tid og notat om utførelsen fM inn i ved-
kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer,

es trvkk-Oslo



LUFTFARTSVERKET LDP

61/88 RETE (

Påbudet gjelder:

RFD Aviation Inflatable liferaft Type 18R Hk L

Påbudet omfatter:

Foreta kontroll av C02 syl indrene i henhold til RFD Aviation
Service Bulletin SB 25-51, eller senere revisjoner.

Tid for utførel se:

Innen 60 dager etter 15.11.88; dersom ikke allerede utført i
henhold til de tider som er angitt i SB 25-51

Referanse:

CAA AD 004- 10-86

192-00 KI AV REDUJliSF1.TE

Påbudet a.ielder:

RFD redningsfl åter Type 46RA Mk1 pakket i pose (Val i se) type 92, RFD
delnr. 00033048, 00033050 og 00033051 til og med serienummer Nr. 0107.

Påbudet omfatter:

For å forbedre plasseringen av forankringssnoren (bridle line) og for å
sjekke utløsningslinens hullstørrelse i posen (valis), skal RFD Service
Bulletin Nr. 25-67 utføres.

Tid for utførelse:

Ved neste passende planlangte ettersyn eller ved sammenlegging av
redningsflåten etter 03.03.92.

Referanse:

CAA AD 010-11-91.

03.03.(

e S1Tykk.Oslo
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LUFTDYKTIGHETSPABUD

(LDP)

(

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 U 214 og 43, jfr. kgl. res. av B. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

93-031 KONTROLL AV REDNINGSFLÅTER

Påbudet gjelder:

RFD redningsflåter:
lOR MK 1 og SAR lOR MK1 med serienummer 10R 152 til og med 10R 1027, samt
14R MK 1 med serienummer 14R 213 til og med 14R 1020.

Påbudet omfatter:

Modifikasjon RFD 2190 og Service Bulletin SB 25-46 introduserte beskyttende "foring-
slanger" (protective liners), for å hindre utvikling av porøsitet i hovedoppdrift-panelene.

Modifikasjon RFD 2190 introduserte også to tverr-stropper (webbing bridge pieces) P/N
39978001. Disse er instalert tvers over og innvendig i hvert hoved oppdrift-panel for å

holde den beskyttende "foringslange" (protective liner) i avstad fra de

overføringsventilene som forsyner fender-rør og ombordstigningsramper med COz'

Dersom tverr-stroppene er ukorrekt plasserte ka det medføre en begrensning av COz
tilførselen til fender-rør og ombordstigningsramper.

Tilta i samsvar med RFD Service Bulletin 25-69 skal derfor utføres.

Tid for utførelse:

Dersom ikke allerede utført:

Neste gang redningsflåtene pakes om, etter 01.04.93, eller;

ved neste planlagte ettersyn av redningsflåtene, etter 01.04.93.

Referanse:

CAA AD 001-02-93.

(
01.04.93

M ERK! For at angjeldende flymeteriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til danne lDPs nummer.



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

(

MERK! For at angjeldende flymateriell skal v.re luftdyktig mi pibudet v.re utført til rett tid og notat om utførelsen
fert inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.




