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SF28A FLYHÅNDBOK
Fartøysjefen er ansvarlig for at de anbefalinger og regler som er angitt i denne flyhåndboken
overholdes.
1. DRIFTSDATA OG BEGRENSNINGER
1.1 Motor
Motor type Limbach SL 1700 EAI
Største omdreiningshastighet 3550 o/min.
Ytelse ved start 3550 o/min (60 hk) i maks. 5 min.
Største kontinuerlige omdreiningshastighet 2800 o/min (49 hk)
1.2. Drivstoff
Flybensin AVGAS 100 L
Bilbensin 98 blyfri (gunstigere for ventilene)
Tankens volum er 40 liter.
1.3. Smøreolje
Mineraloljer må ikke forekomme.
Smøreolje Semisyntetisk 10W/40.
Påfyllingsmengde 2,5 l
Oljemengde i veivhuset 2,5 l
Minste mengde, ved nedre strek på peilestav 1,5 l
Oljetrykk maks. 4 kp/cm², min. 1 kp/cm² ved 2500 o/min
Oljetemperatur. Før avgang bør oljetemperaturen være ca.50 °C
Under isingsforhold må oljetemp. være min 70 °C
Høyeste oljetemperatur: 120 °C
1.4. Propell
2-bladet stillbar trepropell type HO-V62 R/L 150A
eller HO-V62/L 150A.
1.5. Overvåkingsinstrumenter for motor.
Turtallsmåler
Normalt driftsområde:
700 til 2800 o/min (grønt område)
Kortvarig driftsområde:
2800 til 3550 o/min (gult område)
Høyest tillatte turtall:
3550 o/min (rød strek)
Turtall ved motorprøve:
2600 til 2800 o/min (hvitt område)
Oljetrykksmåler
Høyest tillatte trykk:
Minste tillatte trykk:

4 kp/cm2
1 kp/cm2

Oljetemperaturmåler
Anbefalt minimumstemperatur:
Høyest tillatte temperatur:

50 °C
120 °C
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1.6. Amperemeter
Ved normale driftsforhold skal nålens utslag være til høyre (+). Da lades batteriet.
1.7. Flyhastigheter
Høyeste tillatte hastighet:
Manøverhastighet:
Høyeste tillatte hastighet med fulle luftbremser:
Normal hastighet:
1.8. Vekter
Tomvekt:
Lasteevne inkl. olje og bensin:
Høyeste tillatte flyvekt:
Høyeste tillatte vekt av ikkebærende deler:

190 km/t (rød strek)
150 km/t (gult område 150-190 km/t)
190 km/t
70 til 150 km/t (grønt område)

ca. 420 kg
ca. 190 kg, se driftshåndbok
610 kg
450 kg

1.9. Tyngdepunktets beliggenhet
Flykroppens stilling: Underkant av ribbe nr. 6 (2,02 m ut fra flykroppens symmetrilinje) skal
være horisontal
Vertikal målelinje (BE):
2,00 m foran vingeforkant venstre ribbe 0 (0,33 m ut fra
flykroppens symmetrilinje)
Tyngdepunktets tillatte vandring: 2,174 m til 2,414 m bak vertikal målelinje (BE)
1.10 Opplysningsskilt
I fremre sete:
Luftbrems- hjulbrems helt tilbake. Ved luftbremshåndtak.
Nesetung- trimming haletung. Ved trimhåndtak
Åpen- kjøleklaff- stengt. På høyre side.
På instrumentbrettet:
Choke trekk på
Tenning av- på
Hovedbryter av – på
Starter
Kaldluft
Varmluft
Gass
Forgasservarme
Propellinnstilling
Propellbremse
På høyre side hood:
Nødåpning av hood: Åpne fremre lås. Åpne sidelåsen for hood. Åpne hooden helt. Skyv
bakover og ut.
Forsiktig. Ved flyging i regn – pass hastigheten.
Røking forbudt
I bakre sete: Som forsete.
I bagasjerom:
Bagasje maks. 10 kg.
Øverst på flykroppen:
Flybensin 100LL eller 98 blyfri.
Ved hovedhjulet: 1,8 ato
Ved halehjulet: 2,5 ato
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2. ANBEFALINGER FØR FLYGING
2.1 GENERELT
Tandem- Falke er et seilfly som kan starte ved egen motor (motorseilfly) og kan flys av førere
med seilflysertifikat og utsjekk for start med egen motor.
For flyging er den forangitte informasjon absolutt nødvendig og føreren har plikt til å gjøre
seg fortrolig med alle punkter i denne manual.
Før flyging og i særdeleshet etter montering av flyet skal fly og motor kontrolleres med
hensyn til flysikkerhet på følgende punkt:
2.2 DAGLIG INSPEKSJON
Sikring av hovedbolt
Sikring av balanseror i kroppen
Sikring av luftbremser i kroppen
Overføring av siderorspedaler
Bensinglass under instumentbrett rent
Alle roroverføringer sjekkes for slark fra førersetet
Luftbrems og hjulbrems sjekkes fra førersetet
Luft i hovedhjul
Deksel under vingerot
Støttehjul
Balanserorsoverføring under vinge
Sikring av balanseror
Overføring luftbrems
Bensinlokk
Tilkopling av høyderor til kropp
Overføring til høyderor i hale
Drensledning for pitot
Halehjul lufttrykk
Halehjul klaring i hjulbrønn
Sikring i underkant sideror
Trimror
Overflate kropp og vinger kontrolleres for ytre skader
Motor:
Ta av øvre motordeksel og sjekk pluggledninger, oljepinne, rullelager på propelloverføring,
spinner for sprekk, stramming av dynamoreim, overføringer, olje i forgasser, mål tankinnhold.
2.3. FØR AVGANG
Lytt på radio mens du gjør deg klar. På Karmøy er det lurt å lytte til Karmøy information og
samtidig innstille passe styrke på radioen.
En må være spesielt oppmerksom på den store faren en roterende propell representerer.
Derfor må en før start kontrollere og sikre seg at ingen er i nærheten av propellen når motoren
starter. Om nødvendig må det stå personell i nærheten og passe på.
Dersom det brukes choke, skal den skyves inn straks motoren går.
Om motoren ikke starter etter et par forsøk, kan en skyve choken helt av, gass på tomgang og
forsøke et par ganger til.
Dersom motoren ikke starter etter 5-6 forsøk, er det sannsynlig at den har fått for mye bensin
og er blitt sur slik at pluggene sotes. En skal da slå av tenningen, skyve choke helt av,og gass
på fullt. Deretter dreies propellen 8-10 ganger i motsatt retning av rotasjonsretningen.
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Så settes tenningen på og med full gass forsøkes start igjen. Dersom den starter nå, må
gasshåndtaket stilles øyeblikkelig til 1000 o/min.
Ved start av varm eller lunken motor brukes 0 choke og gass som tomgang.
Motoren kan også startes ved hjelp av propellen. Da må hjulbrems stå på og det må ligge
kloss foran hjulet. Starteren må stå støtt bak propellen med en hånd i cockpitkarmen. Motoren
startes ved å dreie propellen raskt over dødpunktet med 1 hånd. Den som starter bør ha
utsjekk på dette.
2.4. STARTSJEKK
PEDALER INNSTILT
BELTER FASTSPENT
HOOD LUKKET OG LÅST
BREMSER PÅ
HOVEDBRYTER PÅ
BENSINKRAN ÅPEN
SJEKK BENSINMENGDE
EL.BENSINPUMPE ved kaldstart.
PROPELL I STIGESTILLING
TENNING PÅ
GASS CA. 1 CM
CHOKE ETTER BEHOV
RADIO AV
TRANSPONDER AV
UTKIKK, KLAR AV PROPELL
START
OLJETRYKK MIN. 3 BAR
RADIO PÅ
TRANSPONDER PÅ
LADING MIN.12 V
KLARERING FRA TÅRNET
2.5. VARMKJØRING
Motoren kjøres først ca 2 min. med turtall 1000 o/min og økes så til 1500 o/min. Motoren bør
ha en oljetemperatur på 50° C før take off. Temperaturmåleren er treg og viser temperaturen
sent. Normalt er motoren varm nok når du har fullført taxingen.
2.6. TAXING
Ved hjelp av støttehjulene kan flyet taxes uten hjelp. Halehjulet gir en svingeradius på 12-15
m. Pass at vingetippene ikke går over landingslys eller andre hindringer for et vindkast kan
presse vingen ned. Flyet kan også flys uten støttehjul, men da trengs hjelp under taxing.
2.7. AVGANGSSJEKK
BELTER FASTSPENT
RORUTSLAG
BENSINKRAN ÅPEN
HOOD LUKKET OG LÅST
TRIM I AVGANGSPOSISJON
TRANSPONDER TIL MODE C
BREMSER AV
NØDPROSEDYRE?
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2.8. AVGANG OG STIGNING
Flyet bruker normalt 200-250 m på avgang. Propellen skal alltid være i stigestilling ved
avgang. En gir raskt og bestemt full gass og gasshåndtaket slippes. Stikka holdes løst og
kontroller turtallet. La flyet ta av ved 70-75 km/t og la det aksellerere til 90 km/t før stigning.
Videre stigning ved 90 km/t opp til sikker høyde. I sikker høyde ( 500 ft) reduseres turtallet til
2600-2700 og hastighet kan trimmes til 80 km/t.
Stigningsfasen bør legges nær flyplassen i tilfelle motorstopp.
I varmt vær kan flyhastigheten økes noe dersom motoren blir varm. En får da mindre
stigehastighet..
2.9. HORISONTAL FLYGING
Hastighet ved horisontal flyging er ca. 80 km/t med lavt turtall.
Normalt flys med turtall 2600-2700 og 80 km/t. Da vil flyet stige. Ved ønsket høyde settes
gass til tomgang for kjøling.
Beste reisehastighet er 130-150 km/t med turtall 2600-2800 o/min. Propellen står da i
stigestilling. Største reisehastighet er ca. 150 km/t ved 2800 o/min. For flyging med propell i
reisestilling se pkt. Error! Reference source not found..
2.10. LANDING
Landing utføres normalt med stillestående propell. Innflygings-hastighet skal være 90-95 km/t
og skal foregå som innflyging med seilfly uten motor, der glidevinkelen reguleres med
luftbremsene. Glidevinkelen kan økes enda mer ved å gjøre bruk av sideglidning, husk
hastighet! Normalt skal dette være unødvendig, da luftbremsenes virkning er brukbar. Med
fullt uttrukne luftbremser er synkehastigheten 3-3,5 m/s. Ved normal landing hvor flyet skal
steiles (ved ca. 65 km/t) setter Tandem-Falken seg med halehjulet først og deretter
hovedhjulet. Utrullingslengden etter landing er normalt ca. 100 m., og kan om nødvendig
forkortes ved hjelp av hjulbrems.
2.11. STOPP OG START AV MOTOR UNDER FLYGING
Før motoren stoppes skal den nedkjøles langsomt, ved at en flyr i 1-2 min. med
tomgangsturtall før tenningen slås av. Hastigheten bør da ikke være mer enn 70-80 km/t.
Mens motoren stoppes kan hastigheten minskes ytterligere slik at propellen stopper. Den kan
også stoppes ved å bruke propellbremsen. Motoren kan ettertenne dersom tenningen blir slått
av mens motoren er for varm. Dette kan avhjelpes ved å gi full gass med en gang tenningen er
slått av. Om nødvendig kan propellen bringes i stilling parallelt med vingene ved ett kort slag
med selvstarteren.
Før motoren startes, skal kjøleluftluken åpnes. Hastigheten bør ikke være under 80-90 km/t.
Gasshåndtak og choke stilles som ved start på bakken alt ettersom motoren er varm eller ikke.
Tenning slås på og motoren startes ved hjelp av selvstarteren. Påse at propellen står i stigeeller reisestilling før starting. Dersom motoren er kald, må en ikke gi for mye gass til å
begynne med, men la motoren få gå litt på lavere turtall først.
Ved en hastighet på 130-150 km/t, avhengig av motortemperatur, roterer propellen av seg
selv etter et kort slag med selvstarteren. Propellen roterer lettere hvis du holder
propellhåndtaket ute. En bør da ha choke av, 1/3 gass og tenningen på. Høydetap ved en slik
startmetode kan være 150-180 m.
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2.12. FLYGING MED STILLESTÅENDE MOTOR
Vanligvis flys det med en hastighet på 70-90 km/t og i dette området er synkehastigheten ca.
1 m/s.
Tandem-Falken er et skuldervinget seilfly. Ved uren flyging og 70 km/t eller mindre, vil
luftstrømmen på kropp og vinger ”slippe” og derved bli turbulent. En får da uønsket stor
synkehastighet. En bør derfor påse at en ikke flyr urent. Et billig og meget effektivt
hjelpemiddel er å feste en ulltråd på en 10 cm lang pianotråd på ca. 20 cm foran cockpiten.
Når tråden holder seg langs flyets lengdeakse både under svinger og rett frem flyging, flyr en
rent.
2.13. INNSTILLING AV PROPELL
Tandem-Falken er utstyrt med en stillbar propell. Skal en bruke flyet som seilfly, stilles
propellen i seilestilling ved å dra innstillingshåndtaket helt ut til dette går i lås. Propellen må
bare stilles i seilflystilling når den står i ro. Før motoren startes, må propellen stilles i starteller reisestilling..
Skifting av propellstilling se pkt. Flyging med propell i reisestilling.
2.14. FLYGING VED LAVE HASTIGHETER OG STEILING
Steilingshastigheten er ca. 60 km/t uavhengig av om motoren går eller ikke.
Ved steiling når flyet er lastet slik at tyngdepunktet er lengst fremme, vil flyet dukke ned med
nesen samtidig som sideror og balanseror er fullt virksomme.
Dersom tyngdepunktet er i midten eller bakerst, har flyet en tendens til å flikke, især i urolig
luft. Flyet tilbakeføres uten vanskelighet i normal flystilling ved å føre stikka frem. Ved
steiling i en 30 kurve, og med tyngdepunktet langt bak, flikker Tandem-Falken forholdsvis
langsomt utover og bringes i normal flystilling når vingene er horisontale.
Steilingsegenskapene er de samme om motoren går eller ikke.
En bør imidlertid være spesielt oppmerksom på at dersom flyets vinger er urene (insekter o.a.)
og en flyr i krapp høyresving med høy motoreffekt, vil flyet flikke meget kraftig dersom en
kommer under steilingshastigheten.
2.15. SPINN
Når tyngdepunktet er lengst fremme, er det ikke mulig å få Tandem-Falken i spinn. Etter
eventuelt flikking vil flyet gå over i styrtspiral dersom en ikke gjør noe for å få det tilbake til
normal flystilling, Flyet lar seg lett bringe ut av styrtspiral ved å ”fly” det ut. Hastigheten øker
meget raskt, og det anbefales da bruk av bremser.
Dersom tyngdepunktet er i midten eller lengst bak, kan en få flyet i spinn ved forsiktig
steiling og kryssing av rorene. Flyet tas ut av spinn på normal måte: høyderor/balanseror i
nøytral, dreiebevegelsen stoppes ved hjelp av sideror (stopper etter 1/4 til 1/2 omdreining) og
stikka noe frem til flyfart oppnås, deretter raskt tilbake til normal stilling.. Unngå store
hastigheter og gjør eventuelt bruk av luftbremser.
2.16. FLYGING I REGN - FORSIKTIG
Tandem- Falken har en vingeprofil som er følsom for regn. Luftstrømningen over vingen blir
forstyrret og flyets egenskaper forandres.
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Ved tørre og rene vinger er steilingshastigheten ca 60 km/t og øker til 75-80 km/t dersom
vingen blir våt. Steilingsegenskapene blir også vesentlig forandret; en harmløs steiling
forandres lett til meget kraftig flikk.
Normalt skal hastigheten ved flyging i regn ikke være under 90 km/t og først over 80 km/t
kan en trekke flyet av bakken under avgang.
Vanlig stigning og innflyging til landing skal ha hastighet 100-110 km/t. Krappe svinger og
brå manøvreringer bør unngås.
Dersom vingen har snø- eller isbelegg må dette fjernes før hver start (Forsiktig med lakken!),
og den må rengjøres grundig. Dette gjelder selvfølgelig også for høyderor og sideror.
2.17. FLYGING UTEN STØTTEHJUL
Tandem- Falken kan også flyges uten støttehjul, noe som gir mindre luftmotstand og noe
høyere ytelser.
Ved avgang må en person holde i vingen og løpe med inntil hastigheten er stor nok til at
piloten har virkning på balanserorene. Taxing er også mulig ved at en person holder i vingen.
Dersom flyet blir skjøvet bakover, kan en styre ved å holde forsiktig i bakkant av sideror.
En kan om ønskelig la være å bruke medhjelpere ved å benytte hjul ytterst på vingene.
Hjulene tillater taxing med hengende ving og kan også brukes ved avgang uten medhjelpere.
En må imidlertid være oppmerksom på hindringer på banen (stein o.a.) og bør ikke benyttes
på annet enn meget jevn bane. Metoden anbefales normalt ikke.
2.18. MOTORENS PÅLITELIGHET
En må være oppmerksom på at motoren bare skal være til starthjelp for å få seilflyet opp i
tilstrekkelig høyde. Det stilles derfor ikke de samme sikkerhetsmessige krav til denne
motoren som til en vanlig flymotor (feks. enkelt istedenfor dobbelt tenningssystem) og den
blir herved enklere og billigere. Dette må bestandig tas med i betraktning, og flygingen må
derfor planlegges på samme måte som med seilfly uten motor; feks. alltid være innen
rekkevidde av en mulig utelandingsplass.
2.19. AUTOMATISK REDNINGSSKJERM
Utløsersnor for forsetet festes på tverrstaget over seteryggen. (Markert med rødt).
Utløsersnor for baksetet festes til trekantbeslaget ved feste for ryggselen. (Markert med rødt).
2.20. NØDÅPNING AV COCKPITHOOD
I framsetet:
Propell i driftstilling (reise eller stigestilling).
Åpne fremre lås for cockpithood.
Åpne sidelåsen (til venstre) for cockpithood. Trykk deretter hooden til høyre, opp og bakover.
Skyv vekk.
I baksetet:
Åpne fremre lås for cockpithood ved hjelp av wire‘en.
Åpne sidelåsen (til venstre) for cockpithood. Trykk deretter hooden til høyre, opp og bakover.
Skyv vekk.
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2.21. GRUNNFORBEREDELSER, INNFØRIG
Før første flytur skal man lese fly og driftshåndboken for Tandem-Falken. Før soloflyging
skal man ha grundig opplæring av godkjent instruktør.
Deretter bør en før en tar med andre i flyet, foreta en rekke flyginger alene for å gjøre seg
godt kjent med flyet. Seilflygere som ikke har motorfly-erfaring må i særdeleshet legge vekt
på å kunne betjene og overvåke motoren og gjøre seg godt kjent med startprosedyren.
3.1. YTELSESDATA
De ytelsesdata som er angitt nedenfor er målte verdier som er oppnådd under prøveflyging, og
som kan oppnås dersom flyet er i god stand, og flygeren har tilstrekkelige kunnskaper om
flyging.
Krav:
• Høyest tillatte flyvekt: 610 kg.
• Jevn kortklippet gressbane, godt vedlikeholdt.
• Vindstille
• Lufttrykket på plassen ved 0 m. QNH er i normaltilstand (1013 mb).
• Hastighet når flyet letter fra bakken: 70 km/t.
• Hastighet under stigning: 90 km/t.
Plassens høyde Startlengde ved Startlengde ved Startlengde ved Startlengde ved
over havet
-15° C
0° C
+ 15° C
+30° C
0
178m
188m
199m
209m
250
184m
194m
205m
215m
500
189m
200m
211m
221m
750
194m
206m
217m
228m
1000
200m
213m
224m
236m
Plassens høyde over
havet

Startlengde til over
15 m hinder
ved -15° C

Startlengde til over
15 m hinder
ved 0° C

Startlengde til over
15 m hinder
ved + 15° C

Startlengde til over
15 m hinder
Ved +30° C

0
250
500
750
1000

311m
327m
342m
356m
372m

341m
356m
372m
388m
406m

371m
386m
402m
419m
438m

401m
415m
431m
450m
471m

3.2. STIGEHASTIGHET
Stigehastighet ved havnivå med full last: ca. 2,2 m/s
3.3. HASTIGHET VED STØRSTE VARIGE BELASTNING
Flyhastighet 150 km/t
Turtall 2800 o/min
Propell i stigestilling
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3.4. STØRSTE VARIGE HØYDE
Flyhøyde ca. 4600 m. over havnivå (Stigehastighet ca. 0,5 m/s).
3.5. KUNSTFLYGING OG SKYFLYGING
Kunstflyging og skyflyging er ikke tillatt.
3.6. STØRSTE REKKEVIDDE OG FLYTID VED VINDSTILLE
Flytid og rekkevidde er uten bensinreserve. Tallene er omtrentlige.
Propell i stigestilling:
Turtall
Bensinforbr Max. flytid Flyhastighet Rekkevidde
uk
o/min
liter/t
t
km/t
km
2700
10,0
4 t.
130
520
2800
12,0
3 t. 20 min.
145
480
Propell i reisestilling:
Turtall
Bensinforbr Max. flytid Flyhastighet Rekkevidde
uk
o/min
liter/t
t
km/t
km
2400
10,0
4 t.
150
600
2600
12,0
3 t. 20 min.
170
567
2750
13,0
3 t.
180
540

3.7. YTELSESDATA VED STILLESTÅENDE MOTOR
Minste synkehastighet:
Ca. 0,92 m/s ved ca. 70 km/t
Beste glidetall:
Ca. 1:26 ved ca. 95 km/t
4.0. TYNGDEPUNKT OG LAST
Fartøysjefen er ansvarlig for at flyet er riktig lastet, og at tyngdepunktet ligger innenfor de
tillatte grenser.
4.1. KONTROLL AV TYNGDEPUNKTETS BELIGGENHET
Det skal kontrolleres at tomvekt-tyngdepunktet ligger innenfor de tillatte grenser, etter
reparasjoner, lakkering, montering av nytt utstyr osv. Dersom tyngdepunktet ligger utenfor de
tillatte grenser, må det monteres motvekter i flyet. Måling, beregning og montering av
motvekter må bare utføres av kvalifisert personell.
Tomvekt-tyngdepunktets beliggenhet står på side 22 i håndbokens driftsdel.
Flyets stilling:
Linjen som berører underkant av ribbe nr. 6 skal være horisontal. Linjen tangerer
hovedbjelken og bakkantlisten. Ribbe nr. 6 ligger 2,02 m. målt ut fra flyets symmetrilinje.
Vertkal målelinje BE:
Denne står 2,00 m. foran vingeforkanten ved ribbe nr. 0. Ribbe nr. 0 ligger 0,33 m. målt ut fra
flyets symmetrilinje. Når tomvekt-tyngdepunktet er innenfor grensene, er en også sikret at
tyngdepunktet for lastet fly ligger innenfor grensene om en sørger for at flyet er lastet etter de
regler som gjelder.
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Det er tyngdepunktet for et lastet fly som har alt å si for flyets egenskaper, og en må derfor
være meget omhyggelig med å gjøre dette riktig.
En har følgende grenser for tomvekts-tyngdepunktets beliggenhet:
Fremre beliggenhet
2,174 m. bak vertikal målelinje (BE).
Bakre beliggenhet:
2,414 m. bak vertikal målelinje (BE).
4.2. LASTFORDELING
Vekt i setene inkl. fallskjerm:
Maks 110 kg i hvert sete.
Min. 55 kg i framsetet.
Bagasje maks 10 kg
Bensintank maks. 29 kg (40l)
En må huske på at samlet vekt ikke overstiger største tillatte lasteevne.
5. MINIMUM INSTRUMENTER OG UTSTYR
I framsetet:
1 fartsmåler (0-200 km/t) ,1 høydemåler ,1 turteller ,1 oljetemperaturmåler ,1 oljetrykkmåler
1 amperemeter, 1 bensinmåler, 1 fire-punkts sikkerhetssele, 1 fallskjermrygg eller vanlig rygg
i setet (Maks 34 cm bred)
I baksetet:
1 fire- punkts sikkerhetssele, 1 fallskjermrygg eller vanlig rygg i setet
Tillegg for skolevirksomhet:
1 fartsmåler (0-200 km/t), 1 høydemåler
Flyhåndboken skal alltid være med i flyet. Vanligvis er også en timeteller for motoren
innebygget, hvis ikke må motortidene føres i egen rubrikk i seilflyjournalen.
6. FLYGING I DEN KALDE ÅRSTID
Under flyging på vinteren bør en påse at motoren ikke blir for kald under drift.
Oljetemperaturen bør helst være over 70 C.
Ved høy luftfuktighet (særlig i nærheten av skyer) og ved temperaturer mellom -10 C og
+18 C kan en få forgasserising. Dette merkes ved at turtallet synker ved samme gasspådrag og
motoren går urent. En må da med en gang trekke i håndtaket for forgasservarme. Dersom da
turtallet tar seg opp igjen har det vært ising og det er lurt å fortsette med forgasservarme.
Forgasserising kan en også få dersom motoren har gått lenge på tomgang under flyging. For å
forhindre ising, kan en da trekke i håndtaket for forgasservarme med jevne mellomrom eller
før en skal bruke full kraft fra motoren. Dersom en har behov for motorens fulle ytelse, må en
ikke glemme å stenge av forgasservarmen ved å skyve inn håndtaket. Brukes forgasservarmen
uten at det er is i forgasseren merkes det såvidt at turtallet synker. Ved flyging i varm, tørr luft
skal håndtaket for forgasservarme stå helt innskjøvet i stilling ”kald”.
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7. STILLING AV PROPELL
Propellen på GAT har 3 stillinger: Stigestilling, Reisestilling, og Seilflystilling.
Start og stigning utføres med propellen i stigestilling, Ved propellen i reisestilling vil
avgangsdistansen øke med 50 %.
Fordi en ikke fra cockpit kan se hvilken innstilling propellen har, må en under startsjekken
forsikre seg om at den står i stigestilling. Dette gjøres ved å dra propellhåndtaket til
seilflystilling og fram igjen før en starter motoren.
Dersom propellen står i reisestilling når motoren går kan den omstilles ved å ha turtall 1300
o/min samtidig som en drar propellhåndtak. Da stiger turtallet med ca 300 o/min.
En kan kontrollere propellstillingen ved å gi full gass. Da blir turtallet 2600-2800 o/min. med
stigestilling, med reisestilling ca 300 o/min lavere.
Skal propellens stigning endres fra stigestilling til reisestilling i luften, settes turtallet til 1800
o/min og flyhastighet til 90 km/t og propellhåndtak trekkes ut til turtallet faller ca. 300 o/min
så skyves håndtaket inn igjen. Dersom du trekker håndtaket for langt ut, går propellen til
seilflystilling og tilbake til stigestilling.
DRIFTSHÅNDBOK
Blir Tanden- Falken montert og demontert ofte, vil det lønne seg å anskaffe et
monteringsstativ med hjul for kroppen. Med dette kan en lettere flytte kroppen, også over
kortere strekninger på vei. Tilkoplingen av stativet til kroppen er forberedt. Det finnes også et
stativ uten hjul som bare skal være til hensetting av kroppen.
1.1. MONTERING OG DEMONTERING
Før en begynner monteringen må samtlige beslag og tilkoplinger rengjøres med et fettløslig
middel og deretter inndettes med syrefritt fett. Dette må gjøres spesielt omhyggelig etter en
transport på åpen tilhenger.
En bør begynne montasjen med venstre ving ved at en person holder kroppen rett på høyre
side, mens to andre setter vingen på plass. Vingens bakre feste settes i tilhørende bolt på
kroppen først, og vingen svinges så fremover til den fremre festebolten entrer.
Høyre ving monteres på samme måte. En må hele tiden holde vinger og kropp i riktig
forhold til hverandre slik at beslag ikke overbelastes og eventuelt deformeres, noe som er
meget lett å gjøre. Vingenes høydeforhold til hverandre må hele tiden justeres slik at
hovedbeslagene glir i hverandre. En person ved kroppen dirigerer de to som holder
vingetippene slik at hullene i beslagene flukter med hverandre. Hovedbolten kan så settes inn
og skal til slutt sikres med den store sikringsnålen ved å stikke denne gjennom hullet under
det øvre beslaget.
Deretter blir støtstengene for balanserorene montert og sikret med Fokkernåler. Likeledes
forbindes wireendene til luftbremsene med hverandre ved hjelp av karabinkroker.
Dekslene under hovedbjelken på hver side av kroppen monteres og likeledes monteres det
bakre setet ved hjelp av hurtiglåsene.
Høyderoret monteres best med to personer og skyves bakover med den bevegelige delen
trukket opp, inn mot de to boltene på kroppen. Beslagene på undersiden av høyderoret skal da
inn på disse boltene. Deretter settes høyderoret ned på skruen i kroppen, og den tilhørende
kronemutteren skrus godt fast og sikres med en Fokkernål. Dekslet over fremre høyderors
feste monteres.
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Armen på høyderorets bevegelige del koples sammen med støtstangen ved hjelp av den
tilhørende bolten og sikres med Fokkernål.
Til slutt monteres overføringen til trimmklaffen. Trimhåndtaket settes da i stilling
”Nesetung”.
1.2 DEMONTERING
Demontering gjøres best ved å følge monteringsanvisningen i omvendt rekkefølge ved å
begynne med høyderoret. Når vingene skal demonteres må en huske på å ha demontert
overføringene til balanseror og luftbremser og også dekslene under hovedbjelkene ved hver
side av kroppen. Det er lettest å ta ut hovedboltene til vingene ved å la en medhjelper i hver
vingespiss løfte så mye at boltene ikke holder vingene mer. (Kan dreies lett). Etter at fremre
vingebolter er tatt av (en ving av gangen), går en så langt bakover med vingen at fremre
beslag går fri, vingen skyves så frem til den går fri av den bakre bolten. Gå ikke for langt
bakover med vingene.
Pass på å holdevinger og kropp stødig og bruk nok medhjelpere. Velg en person på
forhånd til å lede arbeidet med montering/ demontering.
1.3. PÅFYLLING AV BENSIN OG OLJE
Til drivstoff brukes fortrinnsvis blyfri 98. Flybensin 100L kan også brukes, men er ikke så bra
for ventilene. Tanken rommer 40 liter. Ved påfylling skal en alltid bruke skinn til filter. Vær
omhyggelig med smuss og vann. Pass på å ikke få regnvann i tanken ved påfylling i regnvær.
La flyet stå med full tank når det står parkert over lengre tid. Pass på åpen bruk av ild eller
røyking under påfylling av bensin. Husk jordingskabel til eventuell tank/tankvogn.
Tanklokket må ikke byttes med et uoriginalt lokk uten lufting.
Oljestanden bør kontrolleres hver 1-2 timer og etter hver lengre tur. Etterfyll alltid til øvre
strek på peilestaven.
1.4. HJULBREMS
Hovedhjulet er utstyrt med brems av bremsebakketype. Bremsen er koblet sammen med
luftbremsen og virker på siste del under uttrekking av håndtaket.
1.5. TRANSPORT AV FLYET
Ved transport av flyet på tilhenger må opplagringen for vingene ikke være nærmere hverandre
enn 5,3 m, ellers vil den frie vingetippen bli så tung at vingen kan skades under kjøring på
ujevn veg. Vingen festes på hovedbjelken og legges i vingekrybbe (minste avstand: 5,3m).
Kroppen festes til tilhengeren ved bruk av de to fastsveisede mutterene på kroppens
underside og festes bak ved bruk av platen på undersiden. Propellen skal settes i seilestilling
eller festes slik at den ikke kan dreie under kjøring. Stikke, støtstenger i kropp og vinger
festes slik at de ikke rister løs lagringen eller gjør annen skade.
Ved transport i regnvær og dersom tilhengeren ikke har vanntett overbygg, må en dekke
meget godt til alle åpninger (bremseåpninger, åpninger for støtstenger, kropp osv.) Er vingen
blitt våt under transport, må denne bringes inn i tørt, varmt rom og anbringes med forkanten
opp. La ikke under noen omstendigheter flyet bli stående på tilhenger ute, uten fullstendig
vanntett overbygg. Husk lufting!
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1.6. LAGRING
Kroppen kan lagres og settes på stativ ved å skru inn to M10 skruer på de fastsveisede
mutterne under på hver side av kroppens fremre del. En må ikke sette kroppen opp ved å
støtte mot stålrørene. Bak festes kroppen ved bruk av den fastsveisede platen på undersiden.
Trelisten foran platen må ikke brukes som opplagring.
Vingene må ikke opplagres med for stor avstand. En understøttelse settes ved vingeroten
og en ca. 0,85 m innenfor der balanseroret begynner (ribbe nr. 19).
Ved loddrett lagring av vingene må en holde denne avstanden, slik at ikke bakkantlisten
blir trykket sammen og deformert.
1.7. UTSKIFTING AV PROPELL
Ved beskadigelse av propellen (berøring av bakken, transportskader osv.) må denne sendes
tilbake til fabrikanten. En må også være klar over at motorens veivaksel kan være skadet
(skjev), og dette må undersøkes av fabrikanten eller annet kvalifisert personell.
Stillbar propell
Den stillbare propellen er festet til en flens med 6 selvlåsende muttere med underlagsskive.
Flensen er festet til veivakselen på en konus ved hjelp av en mutter og skal bare demonteres
av fabrikanten. Ved utskifting av propell skal bare de 6 førstnevnte muttere løses, tas av og
deretter kan en trekke propellen av flensen.
Ved montering skal muttrene trekkes til i kryss og dras til med et moment 4,5-4,7kpm. Det
skal ikke være slark i bladenes opplagring (kjennes ved bladspissen) maksimalt 1 vinkelslark
tillates.
Dersom propellen er i start- eller reisestilling, skal kulelagrene på omstillingsbøylen ikke
berøre flensen og de skal være like langt fra både flensen og motorens symmetrilinje.
2. VEDLIKEHOLD
2.1. GENERELT
Det å holde flyet rent og ordentlig, især motoren, er en forutsetning for at en skal oppnå den
fornøyde sikkerhet under drift. Alt etter utnyttelse og tid skal en utføre de foreskrevne
vedlikeholdsrutiner.
Ved inspeksjon eller vedlikehold gjelder generelt:
Skrueforbindelser skal skrues fra hverandre med stor forsiktighet, og en skal etter hver gang
kontrollere om gjengene er i god stand, hvis ikke må disse gås over med gjengesnitt eller
gjengetapp, eventuelt må skrue eller mutter/ gjengehull fornyes.
2.2. DAGLIG INSPEKSJON
Den daglige kontrollen før første start er meget viktig og i særdeleshet etter en montering av
flyet, se sjekkliste pkt. 1.2
Pitotrør:
I ledningen for dynamisk trykk er det store muligheter for oppsamling av vann, og den kan
dreneres gjennom en luke under høyderoret. Etter flyging i regn bør ledningen kontrolleres og
eventuelt dreneres.
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Kontroll av propell
Propellen kontrolleres for ytre skader som steinsprut, sår, riss og eventuelt annet. Alle skruer
må være fast tilskrudd (sikret av stoppemuttere).
Propellen settes i start- eller reisestilling, og kulelagrene på omstillingsbøylen skal ikke
berøre flensen. Kulelagrenes avstand til flensen må være lik, og de må ha like stor avstand fra
motorens symmetrilinje. Det kontrolleres videre at flensen sitter fast og at den er ubeskadiget,
spesielt der hvor kulelagrene skal gå inntil. Propellen må rengjøres for gress og innsekter etter
behov.
Periodisk kontroll av motor. SE OGSÅ EGEN SJEKKLISTE FOR MOTOR.
I følge motorhåndboken skal motoren kontrolleres etter angitte tidsintervaller (50, 100, 500 og
1000 timer). Utenom dette skal følgende kontroll utføres hver 50. time:
Kontroller eksosanlegget for sprekkdannelser, om det er løst osv.
Dersom flyet har stillbar propell skal spinneren fjernes og føringsboltene for
omstillingsflensen skal rengjøres og fettes (feks. Caypsol H 422).
Drener bensintanken. Det finnes en dreneringskran under kroppen på høyre side ved bakre
vingefeste. Tøm ut ca. 1 dl og skru kranen igjen og sikre den. Pass på at den er tett. For å
minske muligheten for kondensvann på tanken bør denne holdes full så mye som praktisk
mulig.
2.3. VEDLIKEHOLD AV BATTERI
Batteriet
2.4. VEDLIKEHOLD AV KROPP OG VINGER, HVER 200 STARTER ELLER 100 T
Ved alle vedlikeholdsarbeider skal en også etterse de punkter som inngår i den daglige
kontroll. Særlig viktig er smøring av styre- og rorlager, disse smøres etter smøreplanen.
Glidelager i styringsdelene skal gjøres godt rene og smøres med olje. De nedre
siderorslager må gis spesiell oppmerksomhet da disse, alt etter forholdene, har lett for å bli
fulle av skitt.
Samtlige sporkulelager og sfæriske kulelager er fylt med fett og trenger intet vedlikehold,
men dersom de er meget urene må de rengjøres og innfettes på nytt (feks. Vaselin).
Strammingen på wirene for sideroret besørges av skruefjærer på de fremste pedalene. Dersom
fjærene er blitt slakke må de fornyes. Alle flyets forskjellige bestanddeler settes sammen
rengjort og smurt etter en eventuell demontering.
Dersom flyet har blitt vått må vannet tas av med et skinn. Selv den beste lakk blir
dårligere med tiden og ved god pleie og stell (vask og polering) kan lakkens holdbarhet bli
betydelig forlenget. Dersom flyet står lagret over en tid må en sørge for god lufting.
Monteringen av instrumenter bør ettersees og funksjonsprøves, i særdeleshet slangene; at
de sitter godt på niplene og ikke har sprukket eller lignende.
2.5. ÅRLIG BESIKTIGELSE OG ETTERSYN
Som andre fly må også Tandemfalken ha en årlig besiktigelse for fornyelse av
luftdyktighetsbevis.
Før besiktigelsen må flyet etterses og evt. overhales. Det skal rengjøres grundig og lakk og
dukskader utbedres.
Lagringer i styreenheter må sjekkes for slark, evt. byttes, og rorutslag kontrolleres.
Wire med føringer gis spesiell oppmerksomhet. Slitte eller skadet wire skiftes med nye etter
LN9374.
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Slitte trinser og foringer byttes. Foringene må sitte godt fast i hylsene og må ikke være slitt
slik at wiren gnager på hylsen. Føringene må løpe parallelt med wiren. Dersom foringene skal
gi wiren retningsforandring, må dette gjøres ved at innløps- og utløpsvinkel blir like og ikke
over 10°.
Wiren skal rengjøres for sand og støv og innsettes med olje, ikke fett.
Understellet demonteres, rengjøres og smøres. Før montering skal en skifte bremsebakker.
Motoren kontrolleres i henhold til motorhåndboken.
2.6. IKKE TIDSAVHENGIG VEDLIKEHOLD
Ved uforutsette hendelser, harde landinger, utelandinger må flyets viktige deler tas fra
hverandre og inspiseres grundig. Viktige beslag må kontrolleres grundig. Riss i lakken og
bulker i duken kan være indikasjon på skader.
2.7. REPARASJONER
Større skader på kroppen eller vingebjelke må utbedres på fabrikk eller annet kvalifisert
verksted.
Mindre reparasjoner kan gjøres i samarbeid med eller av godkjent byggeleder eller
seilflytekniker.
2.8. UNDERSTELL
Tandemfalken har et hovedhjul med dim. 8.00 – 4”. Navet har kulelager som praktisk talt er
vedlikeholdsfritt. Lufttrykket skal være 1,8 ato.
Halehjulet har dim. 210x65 mm og har også nav med kulelager. Lufttrykket skal være 2,5 ato.
Støttehjulene under vingene har dim. 200x50 mm og lufttrykk i forhold til dekkvaliteten.
2.9 SMØREPLAN
Det vises til vedlagte tegning.
For hver 200 starter eller 100 flytimer/ 2 ganger årlig skal det smøres på følgende steder:
SMØRES MED FETTPRESSE PÅ SMØRENIPLER:
1.
Stikkelager på fremre sete
2.
Stikkelager på bakre sete.
3.
Bakre lagerbrakett for styreenheten
4.
Halehjulets dreieakse.
SMØRES MED OLJE:
5.
Lager for siderorspedaler i fremre sete.
6.
Fremre pedalinnstilling.
7.
Lager for siderorspedaler i bakre sete.
8.
Håndtak for luftbrems (3 steder)
9.
Lager og låsemekanisme for cockpithood (5 steder)
10.
Lager for kjøleluftluke (2 steder) og betjeningswire.
11.
Hengsler på ventilasjonsluke.
12.
Stang for gasshåndtak (2 stader) fettes.
13.
Betjeningssystemet for propellinnstilling fettes.
14.
Stang til trimhåndtak i fremre sete fettes (2 steder)
15.
Hengsler på luftbremser.
16.
Lager til balanseror 4 steder på hver ving.
17.
Lager på høyderor 3 steder.
18.
Lager på sideror (2 steder) og ved innfesting av siderorswire (2 steder)
19.
Lager på trimror.
20.
Lager for wire til trimklaff og trimklaffarm fettes.
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FØLGENDE STEDER RENGJØRES OG FETTES VED HVER MONTASJE:
21.
Fremre vingeoppheng (2 steder) inkl. bolter.
22.
Bakre vingeoppheng (2 steder) inkl. bolter.
23.
Hovedbolt inkl. beslag
24.
Ophheng for høyderor.
I TILLEGG SKAL FØLGENDE GJØRES VED ÅRLIG OVERHALING
LAGERBRAKETTER DEMONTERES, RENGJØRES OG FETTES:
KULELAGER RENGJØRES MED BENSIN EL.L OG SMØRES MED KULELAGERFETT
1.
Stikkelager i fremre sete, 2 kulelager.
2.
Stikkelager i bakre sete, 2 kulelager.
3.
Bakre lagerbrakett for stikkeoverføring., 2 kulelager.
25.
Fremre torsjonsrør for stikkeoverføring, 4 kulelager
26.
Bakre torsjonsrør for stikkeoverføring, 4 kulelager.
27.
Kort støtstang for høyderor, 2 kulelager.
28.
Lang støtstang for høyderor, 1 kulelager.
29.
Balanserorsarm i kroppen, 2 kulelager.
30.
Luftbremseoverføring i kroppen, 2 trinser med kulelager.
31.
Luftbremseoverføring i vingen, 1 trinse med kulelager, 3 ledd oljes i hver ving.
32.
Balanserorsoverføring i vingen, 5 kulelager i hver ving.
33.
Hovedhjul, 2 kulelager.
34.
Støttehjul, 2 kulelager i hver hjul.
4.
Halehjul, 2 kulelager, dreiningsaksel rengjøres og fettes.
DEMONTERES RENGJØRES OG SMØRES MED FETT:
16.
Balanserorshengsler
17.
Høyderorshengsler
18.
Siderorshengsler.
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KOBLINGSSKJEMA

20

INNSTILLINGSDATA
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BESTEMMELSE AV TYNGDEPUNKT

Vektarm for pilot i fremre sete
pv:
176 cm
Vektarm for pilot i bakre sete
ph:
265 cm
Vektarm for bensin
kr:
333 cm
Bensininnhold i liter U.73
Gkr
De angitte verdier for xL på skjema gjelder for tom tank.
Ved beregning av tomvektstyngdepunktet skal støttehjulene fjernes under veiing.
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TYNGDEPUNKTSBELIGGENHET VED FORSKJELLIGE SETELASTER
Min. last i fremre sete:
Max. last i fremre sete:
Max. last i baksetet:

55 kg
110 kg
110 kg
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