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Muutosten seuranta 

Kaikki muutokset tähän lento-ohjekirjaan tulee kirjata alla olevaan taulukkoon. Uuden tai 
muutetun tekstin kohdalle merkitään reunukseen pystysuora huomioviiva ja revisionumero.  

Lento-ohjekirjassa on hyväksyttyjä osia ja hyväksymättömiä osia. Hyväksyttyjen osien 
muutokset tarkastetaan seuraavassa katsastuksessa. 
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Yleistiedot 

KONEEN YLEISTIEDOT 

 

 

 

Kärkiväli   9m 
 Pituus   5,9m 
 Korkeus   2,3m 
 Siipipinta-ala  9,9m2 

 Negatiivinen nuolimuoto 3o 
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Moottori 

Moottoreiden lukumäärä: 1 

Valmistaja Rotax 

Malli: 912 ULSFR 

  

                Tyyppi:  

 Ahtamaton, 2,43:1 alennusvaihteella varustettu, ilma/nestejäähdytetty, 
nelisylinterinen, tilavuudeltaan 1352 cm³, kahdella kaasuttimella varustettu 
boxermoottori.  

 

Teho ja pyörimisnopeus:   
Lentoonlähdössä 73,5 kW @ 5800 rpm 

 jatkuva teho 58 kW @ 5250 rpm 

Potkurit 

Valmistaja: DUC 

Tyyppi: Swirl 

Lapojen lukumäärä: 3 

Halkaisija: 1,65m 

Tyyppi: Maasäätöinen kiintopotkuri 

 

Valmistaja: WoodComp 

Tyyppi: SR 200 B 

Lapojen lukumäärä: 3 

Halkaisija: 1,65m 

Tyyppi: Maasäätöinen kiintopotkuri 
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LYHENTEIDEN JA SANASTON SELITYKSET 

Ilmanopeussanasto 

CAS 
Kalibroitu ilmanopeus mittarin mukaan, lentotilanteen ja mittarivirheen 

suhteen korjattuna. Kalibroitu ilmanopeus on sama kuin TAS standardiolo-
suhteissa merenpinnassa. 

TAS 
Todellinen ilmanopeus solmuina häiriintymättömässä ilmassa. TAS on 

sama kuin korkeus- ja lämpötilakorjattu CAS. 

VA 

Suunnittelun liikehtimisnopeus. Suurin sallittu nopeus, jolla saa käyttää 

täysiä tai äkillisiä ohjainliikkeitä. 

VFE 

Suurin nopeus laskusiivekkeet ulkona on suurin sallittu lentonopeus 

laskusiivekkeet alhaalla. 

VNE 
Suurin sallittu nopeus, jota ei saa ylittää missään tilanteessa. 

VS 
Sakkausnopeus tai pienin tasainen nopeus, jolla lentokone on ohjattavissa. 

VS0 
Nopeus VS laskuasussa, jolla kone on ohjattavissa sen ollessa lasku-

asussa, sekä massakeskiön ollessa etummaisessa asemassaan. 

VX 
Parasta nousukulmaa vastaava nopeus, jolla kone kohoaa eniten len-

nettyä matkaa kohden. 

VY 
Parasta kohoamisnopeutta vastaava nopeus, jolla kone kohoaa eniten 

lennettyä aikaa kohden. 

Meteorologiasanasto 

OAT 
Ulkoilman lämpötila on ilman lämpötila vapaassa staattisessa ilmassa. Se 

ilmaistaan joko Celsius- tai Fahrenheit-asteina. 

Standardilämpötila  
Standardilämpötila on 15° C meren pinnan tasolla ja alenee 2° C 1000 
jalan (ft) korkeudenlisäystä kohti. 

Painekorkeus 
Painekorkeus on korkeusmittarin näyttämä, kun paineasteikko on asetettu 
1013 mb tai 29,92 inHg. 

Moottorisanasto 

rpm 
Kierroksia minuutissa on moottorin kampiakselin pyörimisnopeus.  
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Suoritusarvo- ja lennon suunnittelun sanasto 

Kokeiltu sivutuulikomponentti 
Kokeiltu sivutuulikomponentti on sivutuulikomponentti, jolla kone on 

osoitettu olevan hallittavissa lentoonlähdössä ja laskussa koelennoilla. 

Käytettävissä oleva polttoaine. 
Käytettävissä oleva polttoaine on polttoaine, joka voidaan laskea saata-

van lennolla ja voidaan siten esittää lentosuunnitelmassa. 
 

 

Käyttämättä jäävä polttoaine 
Käyttämättä jäävä polttoaine on polttoaine, jota ei saada säiliöistä 

käyttöön joka lentotilassa ja jota näin ei voida ottaa huomioon lentosuunni-
telmassa 

g 
g  tarkoittaa maan vetovoiman kiihtyvyyttä 

  

Paino- ja massakeskipistelaskelmien sanasto 

Perustaso 
Perustaso on pystysuora taso, josta kaikki koneen pitkittäisakselin suuntaiset 

mitat lasketaan massakeskipistelaskelmia varten. 

Asema  
Asema on tietty paikka koneen rungossa, joka saa arvon etäisyyden mukaan 

perustasossa. 

Momenttivarsi  
Momenttivarsi on vaakasuora etäisyys perustasosta. Mittaa tarvitaan massa-

keskiölaskelmissa. 

Momentti  
Momentti on tulo, joka saadaan kertomalla käsiteltävä massa sen etäisyy-

dellä perustasosta eli momenttivarrella. 

Massakeskiö (C.G.)  
Massakeskiö on piste, josta kannatettuna lentokoneen tai esineen katsotaan 
olevan tasapainossa. Sen etäisyys perustasosta saadaan jakamalla lentoko-

neen kokonaismomentti koneen kokonaismassalla. 

C.G. varsi  
Massakeskiön momenttivarsi on varsi, joka saadaan lisäämällä kaikki koneen 

yksittäiset momentit yhteen ja jakamalla summa koneen kokonaismassalla. 

C.G. rajat  
Massakeskiörajat ovat äärirajat massakeskiölle, joiden rajoissa lentokonetta 

on käytettävä annetulla lentopainolla. 

Vakio perusmassa 
Vakio perusmassa on valmistajatehtaan vakio lentokoneen massa lisättynä 
käyttämättä jäävä polttoaine, täydet käyttöjärjestelmien nesteet ja täysi 

moottoriöljy. 

Perusmassa 
Perusmassa on vakioperusmassa lisättynä lentokoneen valmistajatehtaan 

kiinteiden lisävarusteiden massalla. 

Hyötykuorma  
Hyötykuorma on rullauksen lähtömassan ja perusmassan erotus 

Suurin lentoonlähtömassa  
Suurin lentoonlähtömassa on suurin koneelle hyväksytty lentomassa.  
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Rajoitukset 

Tyyppihyväksymätön ultrakevyt lentokone 

Saa lentää ainoastaan VFR sääntöjen mukaan päivän vallitessa ei jäätävissä olosuhteissa. 

Henkilömäärä: 2 

 

 
 
 

Suurimmat sallitut massat 

Lentoonlähtö: 472,5 kg 

Suurin henkilömäärä: kaksi (2)  
 

Maksimi kuorma matkatavaratilassa: enintään 15 kg 
 
  

Painopisterajoitukset 

Etummaisin asema: 0,219 m 
 

Takimmaisin asema: 0,346 m 

 

Perustaso: Siiven tyvikaaren etupinta 

Vaakitus: Runkolevyjen sauma 

 

 
 

 Ilmanopeusrajoitukset 

Ilmanopeusrajoitukset ja niiden käyttötilanteet on esitetty kuvassa 2-1. 

 NOPEUS km/h HUOMAUTUKSIA 

VNE Suurin sallittu nopeus 245 Älä ylitä tätä nopeutta missään tilanteessa. 

VA Liikehtimisnopeus 165 Älä tee täysiä tai äkillisiä ohjausliikkeitä tätä 
suuremmalla nopeudella. 

VFE Suurin nopeus lasku-
siivekkeet ulkona 

120 Älä ylitä näitä nopeuksia annetuilla laskusiive-
keasetuksilla. 

taulukko 2-1. Ilmanopeusrajoitukset 
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Nopeusmittarimerkinnät 

Nopeusmittarimerkinnät ja mittareiden värimerkintöjen merkitykset on esitetty taulukossa 
2-2. 

 

MERKINTÄ km/h MERKITYS 

Valkoinen 
kaari 

61-120 Toiminta-alue laskusiivekeasetuksilla. Alaraja on sakkausnopeus 
suurimmalla massalla laskeutumisasussa. Yläraja on suurin sallittu 
nopeus laskusiivekkeet alhaalla. 

Vihreä kaari 82-180 Normaali toiminta-alue. Alaraja on sakkausnopeus suurimmalla 
lentomassalla massakeskipisteen ollessa etummaisessa ääriasen-
nossaan. Yläraja on suurin rakenteellinen matkalentonopeus. 

Keltainen 
kaari 

180-
245 

Toimintojen on tapahduttava varovaisuutta noudattaen ja ainoas-
taan tyynellä säällä. 

Punainen viiva 245 Suurin sallittu nopeus. 

 
taulukko 2-2. Nopeusmittarinmerkinnät. 

Liikehtimisrajoitukset 

Tämä lentokone on hyväksytty normaaliluokkaan. 
Seuraavat lentoliikkeet ovat sallittuja: 
Liike 

Jyrkät kaarrot enintään 60 ° kallistuksella 
Sakkaus, hidas nopeuden vähennys 
Nousukaarto 
Heilurikahdeksikko 

 
Syöksykierre, g-sakkaus ja muut taitolentoliikkeet ovat kiellettyjä! 

Kuormitusmonikertarajoitukset 

Kuormitusmonikerrat: 
laskusiivekkeet ylhäällä: + 4 g ja -2 g 
laskusiivekkeet alhaalla: + 2 g ja  0g 

Käyttöolosuhteita koskevat rajoitukset 

Lentokone on varustettu päivä-VFR toimintaa varten.  
Lentäminen tietoisesti jäätävissä olosuhteissa on kielletty. 
Maksimi koeteltu sivutuulikomponentti 10KT 
Tuulimaksimi 24KT 
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Moottorin rajoitukset 

Pyörimisnopeudet 
Lentoonlähdössä: 5800 rpm (5 minuutin ajan) 

Jatkuva teho: 5250 rpm 

Öljyn paine 
Maksimi: 6 bar 

minimi: 0,8 bar  

normaalisti: 2,0 … 5,0 bar  

Öljyn lämpötila 
maksimi: 130 °C 

minimi: 50 °C 

normaalisti: 90 … 110 °C 

Sylinterin pään lämpötila 
maksimi: 150 °C 

Moottorin käynnistys (ulkoilman lämpötila) 
maksimi: 50 °C 

minimi: -25 °C 

Polttoaineen paine 
maksimi: 0,4 bar 

minimi: 0,15 bar 

Huom 

Maksimipaineen ylitys aiheuttaa kaasuttajan kohon venttiilin ohituksen. 

Polttoaine 

Hyväksytyt polttoaineet: 
95E autobensiini (EN 228) tai 98E, tavanomainen Suomalainen autobensiini 

100 LL lentobensiini sininen, käytä vain jos autobensiiniä ei ole saatavilla 

 

Polttoainetankkit 
Tankien tilavuus 92 litraa siipitankeissa 

                 käytettävissä 91 litraa 

Moottoriöljy 

Hyväksytyt öljylaadut API luokat ’SF’ ja ’SG’ 

Öljyn määrä 3 litraa (minimi 2 litraa) 

Öljyn kulutus enintään 0,1 l/h sallittu 
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Kilvet ja merkinnät 

Seuraavat tiedot on esitetty yhdistettyjen tai yksittäisten kilpien muodossa. 
Ohjaajan näkökentässä 

VAROITUS 
Tämä on tyyppihyväksymätön               

ultrakevyt lentokone 

Lähellä COM radiota 

OH-U670 

Ohjaamon läheisyyteen ulkopuolelle vähintään 30 mm ja enintään 50 mm korkeilla 
kirjaimilla teksti 

EXPERIMENTAL 

Polttoainetankin korkkien välittömässä läheisyydessä 

Bensiini 46 L 

98E tai 100LL 
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Normaalitoimintaohjeet 

Normaalitoimintaohjeet ja moottorin käyttöohjeet, joista käy ilmi lentokoneen turvalliseen 
käsittelyyn vaadittavat tiedot ja ohjeet.  

 

Nopeudet normaalitoiminnassa 

Ellei toisin mainita, esitetyt nopeudet perustuvat lentotoimintaan suurimmalla lentomas-
salla 472,5 kg, ja niitä voidaan käyttää myös tätä kevyemmällä koneella. 

 
Lentoonlähtö: 

Normaali nousu  115 km/h 

 

            Paras nousukyky, merenpinnan tasolla 135 km/h 

 

Suurin suositeltu nopeus puuskaisella säällä  180 km/h 
   

 
Suurin kokeiltu sivutuulikomponentti  10 solmua 
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Tarkistuslista toimenpiteistä 

 

HUOMAUTUS 

Tarkasta koneen yleiskunto silmämääräisesti ulkopuolisen tarkastuksen yhteydessä. 
Puhdista kylmällä säällä siivet, peräsimet ja ohjainpinnat vähäisistäkin huurre, jää ja 
lumimääristä. Tarkasta myös, että jäätä ja lunta ei ole kerääntynyt ohjainpintojen si-

säpuolelle. 

Huomaa! 

Tarkastuslistojen tekstityyppi kertoo osan asiasta. Pienellä kirjoitetut asia on varmis-
tettava/tarkasttava/jne. Isoilla kirjaimilla on vipujen/kytkimien asento, johon ne on 

siirrettävä, tämä teksti löytyy myös itse vivusta/kytkimestä. 

Tarkastus ennen lentoa 

Kuvassa ja sitä seuraavilla toimenpideluetteloilla esitetty tarkastus ennen lentoa suositel-
laan tehtäväksi ennen päivän ensimmäistä lentoa. Tarkastukset ennen seuraavia lentoja 
(samana päivänä) rajoittuvat yleensä ohjainten tarkastukseen, polttoaine- ja öljymäärän ja 
täyttöaukkojen kansien kiinnityksen tarkastukseen sekä polttoainesuodattimen vedenpois-
toon. Perusteellisempaa tarkastusta suositellaan, jos kone on ollut pitkään käyttämättä, ko-
neelle on tehty suuria korjauksia tai koneella on lennetty huonokuntoisilta kentiltä. 

Korjausten jälkeen ohjainten ja trimmin liikevapaus, liikesuunta ja kiinnitys on tarkastet-
tava huolellisesti. Kaikkien tarkastusluukkujen kiinnitys on tarkastettava huollon jälkeen. 
Koneen vahauksen tai kiillotuksen jälkeen on tarkastettava staattisen aukon puhtaus. 

Jos konetta on usein jouduttu siirtämään ahtaissa tiloissa olisi ennen lentoa tarkastettava 
siipien pyrstön ja rungon mahdolliset vauriot. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää ulkoneviin 
osiin, kuten lentovalot, vilkkumajakat ia radioantennit. 

Pitkäaikainen säilytys ulkona saattaa aiheuttaa pölyn ja lian kerääntymistä ilmasuotimeen 
ja pitot-staattiseen putkistoon. Vettä voi myös kondensoitua polttoainesäiliöihin. Jos 
polttoainejärjestelmässä havaitaan vettä tai epäpuhtauksia, on polttoaineputkiston, säiliöi-
den ja suodattimen vedenpoistoventtiileistä otettava uusi näyte. Sen jälkeen siipeä on hei-
lutettava ylös - alas sekä pyrstöä laskettava alas niin että sakka ja vesi liikkuvat veden-
poistoventtiilin kohdalle. Ota vesinäyte uudelleen kaikista venttiileistä niin usein 
että näyte on täysin puhdas. Huomiota on kiinnitettävä ohjainpintojen rajoittimien, sa-
ranoiden ja korvakkeiden tarkastukseen, jos konetta säilytetään tuulisella paikalla tai rullaa-
vien koneiden läheisyydessä. 

Toimittaessa sorakentiltä on huomioitava erityisesti potkurin lapojen kärkialueiden ja kor-
keusvakaimen etureunan kunto. Huonokuntoisilta kentiltä toimittaessa joutuvat laskuteli-
neet normaalia suuremmalle rasitukselle alttiiksi. Kaikki laskutelineen osat;  päätelineen 
kiinnitys, kannusjousi, renkaat ja jarrut on tarkastettava huolellisesti säännöllisin väliajoin. 

Polttoainesäiliöiden täyttöaukkojen kansien kiinnityksestä on aina varmistuttava polttoai-
nejärjestelmän tarkastuksen tai tankkauksen jälkeen. Näin estetään polttoaineen tahaton 
menetys lennolla. Polttoainejärjestelmän huohotinventtiilien puhtaus olisi myös tarkastet-
tava erityisesti, jos kone on ollut kylmässä ja kosteassa. 

 
 
 
 
 
 



OH-U670 Lento-ohjekirja   Pudasjärven ilmailukerho Ry 17.03.2016 

 sivu 16 muutos 0 

Kuva 4-1. 

Tarkastus ennen lentoa 
 

1. Ohjaamo 

1. lentokelpoisuuspaperit ................tarkasta 

2. lento-ohjekirja ............................mukana koneessa 

3. ohjainten lukitus. ........................poista 

4. magneettokytkimet .....................OFF 

5. pääkytkin ....................................ON 
 

VAROITUS 

 

Käännettäessä pääkytkin ON, kytkettäessä maa-akku tai 
pyöritettäessä potkuria käsin, on potkuriin suhtauduttava 
aivan kuin magneettokytkimet olisivat päällä. Älä seiso, 
äläkä anna muidenkaan seistä potkurin läheisyydessä, 
koska löystynyt tai murtunut johdin tai laitevika voi 

aiheuttaa potkurin pyörähtämisen. 

6. polttoaineen määrä .....................tarkista määrä 

7. pääkytkin ....................................OFF 

8. oikea polttoainehana...................ON (auki) 
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2. Moottori 

1. moottorin öljyn mittatikku ..........tarkasta öljyn määrä 

Älä toimi vähemmällä öljy-

määrällä kuin 2 litraa. 

Täytä 3 litraan pitkiä 

lentoja varten. Sulje 

täyttöaukon kansi. 

4. moottorin jäähdytysilman 

sisääntulo- ja öljynjäähdytin .......tarkasta  

5. kaasuttimen ilmasuodin ..............tarkasta  

 

 

3.       Nokka 

1. nokan ankkurointiköysi ...............irrota. 

2. potkuri ja spinneri ......................tarkasta  

3.    Nokkateline ja rengas .................tarkasta 

 

 

 

       4. Oikea siipi johtoreuna 

1. siivekkeet ...................................tarkasta 

vapaa liikkuvuus ja 

kiinnitys. 

2. päätelineen rengas ......................tarkasta 

renkaan oikea ilmanpaine 

arvioimalla litistymää 

5. Pyrstö 

1. sivu peräsimen tuulilukko ...........poista 

2. pyrstön kiinnitysköysi .................irroita 

3. ohjainpinnat ...............................tarkasta 

vapaa liikkuvuus ja 

kiinnitys 
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6.      Vasen siipi 

1. siiven ankkurointiköysi ...............irrota 

2. päätelineen rengas ......................tarkasta 

renkaan oikea ilmanpaine 

arvioimalla litistymää 

 

7.      polttoaineputkiston vedenpoisto 

 

venttiili (rungon alla) ...................valuta polttoainetta 

(käytä näytekuppia tarkas-

taaksesi onko vettä tai sak-

kaa ja polttoaineen laadun 

ennen päivän ensimmäistä 

lentoa ja jokaisen tank-

kauksen jälkeen. Jos vettä 

havaitaan, ota näytettä niin 

kauan, että saat puhtaan 

näytteen. 

 säiliön täyttöaukon kannet ..........kiinnitys  

ja huohottimen puhtaus 

tankkauksen jälkeen. Jos 

vettä havaitaan, ota 

näytettä niin kauan, että 

saat puhtaan näytteen. 
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Ennen moottorin käynnistystä 

1. tarkastus ennen lentoa . ..............tehty 

2. matkustajien opastus ..................tehty 

3. istuinvyöt ja olkavyöt ..................säädetty ja lukittu 

4. jarrut ..........................................kokeiltu 

5. sähkölaitteet ...............................pois päältä 

6. radiot ..........................................pois päältä 

7. sulakkeet ....................................tarkista (painettuna) 

8. oikea polttoainehana...................auki 

Moottorin käynnistys  

(lämpötila yli 0°C) 

1. ryyppy ........................................tarpeen mukaan 

2. teho ............................................auki 1 cm (sulje, 

jos moottori on lämmin) 

3. potkurin alue ..............................vapaa 

4. pääkytkin ....................................on (päällä) 

6. sytytyskytkin ...............................käynnistä (vapauta kun 

moottori käynnistyy) 

7. teho ............................................säädä 2000 rpm 

8. öljynpaine ...................................tarkista 

9. lentovalot ja strobo .....................ON tarvittaessa 

10. radiot ..........................................ON 

 

Moottorin käynnistys (lämpötila yli 0C) 

Moottoria käynnistettäessä avaa kaasua noin 1 cm. Lämpimällä ilmalla tarvitaan ryyppyä 
noin yhden 1 cm verran. Lämpötilan ollessa nollan tienoilla voi moottori vaatia 3 cm ryyp-
pyä. Moottorin käynnistyttyä, säädä kierrokset 1800 RPM tai vähän alle. Jos moottori on 
lämmin edellisen lennon jälkeen, ei ryyppyä tarvita ollenkaan. Moottorin käytyä hetken, voi 
ryypyn laittaa kiinni. 

Heikosta sytytyksestä seuraava musta savu pakoputkesta käynnistyksen aikana johtuu yli-
ryypytyksestä tai polttoainevuodosta. Liika polttoaine voidaan poistaa sylintereistä seuraa-
vasti: Työnnä tehovipu täysin auki; pyöritä moottoria käynnistimellä useita kierroksia. 
Toista käynnistystoimenpiteet ilman ryypyä. 

Jos moottoria on ryypytetty liian vähän (usein kylmällä ilmalla kylmää moottoria käynnis-
tettäessä), ei sytytystä tapahdu ollenkaan. Anna moottorille lisää ryyppyä ja yritä uudel-
leen. 

Käynnistyksen jälkeen on öljynpaineen noustava lämpimällä vähintään 30 sek. 
kuluessa ja kovillakin pakkasilla noin minuutin kuluessa. Jos näin ei tapahdu py-
säytä moottori ja selvitä syy. Öljynpaineen puuttuminen moottorista voi aiheuttaa vakavia 
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vaurioita moottorissa. Vältä kaasuttimen etulämmityksen käyttöä ellei todella jäätymisvaa-
raa ole olemassa. 

Normaalisti, kun moottori on käynnistynyt, on hyvä tapa tarkistaa, että käynnistin kyt-
keytyy irti. Jos käynnistin jostain syystä jää päälle, se voidaan havaita korkeasta 
latausvirrasta. Tässä tapauksessa sammuta heti moottori ja korjaa vika ennen lentoa. 

Rullattaessa on tärkeätä pitää nopeus tarpeeksi pienenä, välttää turhaa jarruttamista ja 
käyttää kaikkia ohjaimia apuna (katso rullausohjeet kuvassa 4-2), jotta suunta ja tasapaino 
säilytettäisiin. 

 

Ennen lentoonlähtöä (odotuksessa) 

1. pysäköintijarru ............................lukitse 

2. istuimet, turvavyöt ......................tarkista lukitus 

3. ohjaamon ovet ............................suljettu ja lukittu 

4. ohjaimet .....................................vapaat ja toimivat oikein 

5. lennonvalvontamittarit ................tarkista ja säädä 

6. ryyppy ........................................pois 

7. polttoainemäärä ..........................tarkista 

8. oikea polttoainehana...................tarkista uudelleen, auki 

9. korkeustrimmi ............................keskelle 

10. teho ............................................3850 rpm 

A. magneetot ...............................tarkista 

(rpm pudotus ei saa ylittää 

300 rpm yhdellä 

magneetolla tai 150 rpm 

kummankin magneeton 

välinen pudotusero) 

B. Moottorin arvot ........................tarkista 

11. teho ............................................1800 rpm 

12. tehon kitkalukko .........................säädä 

13. strobot .......................................tarpeen mukaan 

14. radio ja suunnistuslaitteet ...........aseta 

15. laskusiivekkeet ...........................säädä 15 

16. jarrut ..........................................vapauta 

Lämmityskäyttö 

Koska moottori on suojattu tiiviillä pellityksellä, voi se helposti ylikuumentua maassa. 
Täydellä kaasulla tehtäviä koekäyttöjä maassa pitää välttää, ellei ohjaajalla ole perusteltua 
syytä olettaa, ettei moottori käy kunnolla ja koekäyttö sen vuoksi on tarpeen. 
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Magneettojen tarkastus 

Magneetot kokeillaan pyörimisnopeudella 3850 RPM seuraavasti: Käännä magneettokytkin 
1 asentoon off ja totea sitä vastaava pyörimisnopeus. Käännä kytkin tämän jälkeen on 
asentoon. Käännä sitten magneettokytkin 2 off asentoon, totea sitä vastaava pyörimisno-
peus ja palauta kytkin sen jälkeen on asentoon. 

Erillisinä toimivien magneettojen aiheuttama pyörimisnopeuden pudotus ei saa olla enem-
pää kuin 300 RPM, eikä niiden välinen pudotusero saa olla enempää kuin 150 RPM.  

Pyörimisnopeuden pysyminen samana magneettokokeilun aikana voi olla merkki toisen 
magneeton maadoittimessa piilevästä viasta. Eli magneetto on koko ajan päällä. Tai 
vika aiheutuu siitä, että sytytysennakko on ohjearvoa suurempi. 

 

Lentoonlähtö 

Normaali lentoonlähtö  

1. laskusiivekkeet ...........................15 

2. teho ............................................täysi teho  

3. korkeusperäsin ...........................kevennä nokkapyörää 

nopeudella 50 km/h 

4. irtoamisnopeus ...........................70-80 km/h 

5. aloita nousu kun nopeus  ............115 km/h 

Lentoonlähtö lyhyeltä kentältä 

1. laskusiivekkeet ...........................15 

             2.   jarrut ..........................................jarruta 

3. teho ............................................täysi teho 

4. jarrut ..........................................vapauta 

5. korkeusperäsin ...........................kevennä nokkapyörää 

nopeudella 50 km/h 

6. irtoamisnopeus ...........................70-80 km/h 

7. aloita nousu kun nopeus  ............115 km/h 

 

Tehon tarkistus 

On tärkeää tarkistaa moottorin toiminta täydellä kaasulla lentoonlähtökiidon alkuvai-
heessa. Mikä tahansa epätasaiseen käyntiin tai hitaaseen kiihtymiseen viittaava merkki on 
syy lentoonlähdön keskeyttämiseen. Häiriön ilmetessä on syytä tehdä moottorin koekäyttö 
täydellä kaasulla ennen uutta lentoonlähtöyritystä. Moottorin pitää käydä tasaisesti ja ottaa 
kierroksia 5500 - 5800 rpm. 

2.2.6.4  Laskusiivekeasetukset 

Normaali lentoonlähtö tehdään laskusiivekkeiden ollessa 0 - 15. 15:n laippa-asetus vä-

hentää esteiden ylitykseen tarvittavaa kokonaismatkaa noin 10 %. Suuremmat laippa-
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asetukset eivät ole sallittuja lentoonlähdössä. Jos 15:n laskusiivekkeitä käytetään 

lentoonlähdössä, on ne pidettävä ulkona kunnes esteet on ylitetty. 
Lyhyeltä kentättä lentoonlähdössä käytetään 15:n laskusiivekkeitä. 

Pehmeältä tai epätasaiselta kentältä toimitaan käyttäen 15:n laskusiivekkeitä ja noste-

taan kone irti maasta niin pian kuin mahdollista, pyrstö hieman alhaalla. Jos esteitä ei ole 
edessä, oikaistaan kone heti, jotta saadaan suurempi nousunopeus. 

Sivutuulilentoonlähtö 

Voimakkaassa sivutuulessa tehdään lentoonlähtö tavallisesti, kentän pituus huomioiden, 
mahdollisimman pienin laskusiivekeasetuksin, jotta heti irtoamisen jälkeen alkava sortumi-
nen jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Siivekkeet osittain poikkeutettuna tuulen suuntaan, 
nopeus kiihdytetään tavallista suuremmaksi ja kone nykäistään selvästi irti, jotta se ei sor-
tuessaan osuisi uudelleen kentän pintaan. Irtoamisen jälkeen korjataan sortuminen kään-
tämällä koneen nokka hieman vastatuuleen. 

 
 
 

Jatkuva nousu 

1. lentonopeus ................................120 -140 km/h 

2. teho ............................................täysi kaasu 

 

 

Nousu matkalentokorkeuteen 

Normaali nopeus nousussa on 5 - 10 km/h suurempi kuin parhaan kohoamisnopeuden 
antava nopeus, laskusiivekkeiden ollessa sisällä, täydellä kaasulla. Tämä on paras asetelma 
moottorin jäähtymisen, nousukyvyn ja hyvän näkyvyyden kannalta. 

Jos edessä olevat esteet vaativat nousua jyrkemmällä kulmalla, on käytettävä parhaan 
nousukulman antavaa nopeutta laskusiivekkeiden ollessa sisällä, täydellä teholla. Nousua 
pienemmällä nopeudella, kuin parhaan kohoamisnopeuden antavalla nopeudella, on käy-
tettävä vain lyhyitä aikoja moottorin jäähdytyksen takia. 

 

Matkalento 

1. teho ............................................4000-5250 rpm 

(suositeltu teho alle 75%) 

2. korkeustrimmi ............................säädä 

 

 

Korkeuden vähentäminen 

1. teho ............................................valitse sopiva 

2. moottorinvalvontamittarit ...........tarkkaile 
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Myötätuuliosalla 

1. istuimet, istuin- ja olkavyöt ........varmista 

2. ilmanopeus .................................120 – 140 km/h 

Lasku 

Loppuosalla 

2. lentonopeus ................................110 - 115 km/h 

3. laskusiivekkeet ...........................asento II 300 

4. säilytä nopeus loivennukseen saakka, loppuveto 1-2 jalan 

korkeudessa, vähennä nopeutta lisäämällä vetoa sauvasta 

kunnes kone koskettaa kiitotietä. 

5. maakosketus ..............................päätelineille 

6. laskukiito ....................................ohjaa koko ajan 

7. jarrut ..........................................mahdollisimman vähän 

 

Lasku lyhyelle kentälle 

1. lentonopeus ................................90-100 km/h 

2. laskusiivekkeet ...........................asento III 42  

3. teho ............................................vähennä tyhjäkäynnille 

kun esteet on ohitettu 

5. maakosketus ..............................reilusti päätelineille 

6. jarrut ..........................................jarruta  

7. laskusiivekkeet ...........................ota ylös  

jarrutuksen tehostamiseksi 
Laskeuduttaessa lyhyelle kentälle on lähestyminen tehtävä tehoa käyttäen, nopeudella 

100km/h ja laskusiivekkeiden ollessa 42. Kun kaikki lähestymisesteet on ylitetty, vähennä 
tasaisesti tehoa tyhjäkäynnille, säilytä nopeus 90 km/h työntämällä nokkaa alas. Radalle is-
tuttaminen tehdään kaasun ollessa kiinni päätelineille. Mahdollisimman suuren jar-
rutustehon saamiseksi heti, kun kaikki kolme pyörää ovat maassa, laskusiivekkeet ylös, 
käytä jarruja voimakkaasti, antamatta pyörien kuitenkaan liukua. 

Puuskaisessa säässä on käytettävä hiukan suurempaa nopeutta. 
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Sivutuulilasku 

Laskeutuessasi voimakkaassa sivutuulessa käytä kentän pituus huomioon ottaen mahdolli-
simman pientä laskusiivekeasetusta. Sortumisen korjaamiseksi voidaan käyttää eri mene-
telmiä, mutta tuulen puoleinen siipi alhaalla antaa parhaan ohjattavuuden. Pidä kosketuk-
sen jälkeen suora suunta ohjattavalla nokkapyörällä ja jarruttamalla tarpeen mukaan. Suu-
rin kokeiltu sivutuulikomponentti on 10 knots (5m/s) 

 

Keskeytetty laskeutuminen ja ylösveto 

1. teho ............................................täysiteho 

3. laskusiivekkeet ...........................aseta 150 150 FT 

korkeudessa 

4. nousunopeus ..............................125 km/h 

5. laskusiivekkeet ...........................aseta 00 kun esteet 

ylitetty 

 
Keskeytetyn laskun jälkeisessä nousussa on laskusiivekeasetus vähennettävä 15 astee-

seen heti, kun kaasu on täysin auki. Kun turvallinen nopeus on saavutettu, vedetään lasku-
siivekkeet täysin ylös. 

Laskun jälkeen 

1. Jarrut ..........................................tarpeen mukaan 

2. laskusiivekkeet ...........................ota sisään 

Pysäköinti 

1. pysäköintijarru ............................vedä päälle 

2. teho ............................................1800 rpm 

3. radioiden pääkytkin, sähkölaitteet OFF 

5. magneetot ..................................OFF 

6. pääkytkin ....................................OFF 

7. ohjainten lukitus .........................lukitse 
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Hätätilanneohjeet 

Johdanto 

Osassa 3 esitetään tarkistuslista ja laajempi toimintaohje käytettäväksi hätätilanteissa, 
joita voi tapahtua. Lentokoneen tai moottorin toimintahäiriöstä johtuvat hätätilanteet voi-
daan minimoida huolellisella lennonsuunnittelulla ja säätilan tutkimisella, kun äkillisiä sään 
muutoksia on odotettavissa. Kuitenkin hätätilanteen esiintyessä, tässä osassa esitetyt oh-
jeet on syytä ottaa huomioon ja tehdä korjaustoimenpiteet vaaratilanteen välttämiseksi. 

 
 

  Toiminnalliset tarkistuslistat 

Tarkistuslistoissa esitetyt lihavoidut ja taustaltaan harmaat kohdat ovat toimenpi-
teitä, joihin on ryhdyttävä välittömästi hätätilanteeseen jouduttaessa ja ne pitää opetella 
ulkoa. 

 

Moottorihäiriöt 

Moottorihäiriö lähtökiihdytyksessä 

1. teho .......................................... tyhjäkäyntiasentoon 

2. jarrut ........................................ jarruta 

3. laskusiivekkeet ...........................sisään 

4. magneettokytkimet .....................OFF 

5. pääkytkin ....................................OFF 
Jos moottori pysähtyy lentoonlähdön alkukiihdytyksessä, on tärkein asia saada lentokone 

pysähtymään jäljellä olevalla kiitotielle. Muut kohdat tarkistuslistassa lisäävät turvallisuutta 
tällaisen tapauksen jälkeen. 

 

Moottorihäiriö heti lentoonlähdön jälkeen 

1. lentonopeus .............................. 125 km/h 

2. polttoainehana ............................OFF (kiinni) 

3. magneettokytkimet .....................OFF 

4. laskusiivekkeet ...........................tarpeen mukaan 

5. pääkytkin ....................................OFF 
Moottorihäiriön sattuessa lentoonlähdön jälkeen on ensimmäinen toimenpide työntää nok-

kaa alaspäin, nopeuden säilyttämiseksi. Useimmissa tapauksissa lasku on paras 
tehdä suoraan eteenpäin, vain vähäisiä suunnan muutoksia tehden, esteiden väistämi-
seksi. 

Korkeutta ja nopeutta on harvoin tarpeeksi 180 asteen liukukaarron tekemiseksi palaa-
mista varten. Tarkistuslistan toimenpiteissä oletetaan, että aikaa riittäisi polttoaine- ja sy-
tytysjärjestelmän poiskytkemiseksi ennen maakosketusta. 
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Moottorihäiriö lennolla (uudelleenkäynnistys) 

1. lentonopeus .............................. 125 km/h 

2. ryyppy ........................................sisällä 

3. polttoainehana ............................ON (auki) 

4. magneettokytkimet .....................on 

(START jos potkuri on 

pysähtynyt) 

 

 
 
Kun moottori on pysähtynyt lennolla, paras liukunopeus, tulisi saavuttaa mahdollisimman 

nopeasti. Sillä aikaa kun liu’utaan eteenpäin sopivaa laskupaikkaa etsien, on syytä tutkia 
vian aiheuttajaa. Jos aikaa on, yritä käynnistää moottoria tarkistuslistan mu-
kaan. Jos moottori ei käynnisty, on valmistauduttava pakkolaskuun ilman moottorin apua. 

Jos potkuri on pysähtynyt, se ei lähde pyörimään lentonopeutta kasvattamalla! 
 
 
 
 
 
 
 

Pakkolaskut 

Pakkolasku ilman moottoritehoa 

1. turvavyöt ....................................varmista 

2. lentonopeus ................................125 km/h 

3. laskusiivekkeet ...........................tarpeen mukaan 

4. magneettokytkimet .....................OFF 

5. Pääkytkin ....................................OFF 

kun laskupäätös on tehty. 

7. Ovet ............................................avaa lukituksesta 

ennen maakosketusta 

8. maakosketus ..............................vedettynä 

9. jarrut ..........................................jarruta voimakkaasti 
 
Lähetä Mayday - sanoma jaksoluvulla 121.500 MHz ja kerro asemasi ja aiko-

muksesi.  
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Maastolasku moottorin toimiessa 

1. istuimet, turvavyöt ......................kiinnitä, kiristä 

2. lentonopeus. ...............................125 km/h 

3. laskusiivekkeet ...........................Tarpeen mukaan 

4. valitse laskualue .........................lennä yli 

huomioi pinnan muoto ja 

esteet, ota laskusiivekkeet 

ylös saadaksesi turvallisen 

nopeuden ja korkeuden. 

5. radio ja sähkölaitteiden kytkimet OFF 

6. laskusiivekkeet ...........................30° 

(loppulähestymisessä) 

7. lentonopeus ................................90-100 km/h 

8. sähköjärjest. pääkytkin ...............OFF 

9. ovet ............................................avaa lukitus 

ennen maakosketusta 

10. maakosketus ..............................vedettynä 

11. magneettokytkimet .....................OFF 

12. jarrut ..........................................jarruta voimakkaasti 
Jos tarjolla on vesistö, on se tietenkin ensisijainen pakkolaskupaikka. Tee lasku kuten 

normaalitoiminnassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakkolasku veteen 

1. radio ...........................................lähetä hätäkutsu 

MAYDAY taajuudella 121.5 

MHz ilmoita sijaintisi ja ai-

komuksesi 

2. turvavyöt ....................................kiristä 

3. lähestyminen .............................. 

kova tuuli ja merenkäynti ...............vastatuuleen 
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heikko tuuli ja suuret aallot ............aaltojen suuntaisesti 

4. laskusiivekkeet ...........................tarpeen mukaan 

5. jarrut ..........................................lukitse 

6. teho ............................................tarpeen mukaan 

7. kosketus .....................................vain hieman vedettynä 

8. pelastusliivit ...............................täytä koneen 

ulkopuolella 
 
 
 
 
 

Tulipalo 

Moottoripalo maassa käynnistettäessä 

1. Polttoainehanat ......................... kiinni 

2. Kaasuvipu ................................. täysi teho  

(Jatka pyöritystä jos palo on 

kaasuttimissa jotta liekki ja 

kerääntynyt polttoaine 

voisivat imeytyä 

kaasuttimen kautta 

moottoriin.) 

3. magneettokytkimet .....................OFF 

3. sähköpääkytkin ...........................OFF 

4. poistu koneesta ja sammuta tulipalo 

10. Palovahingot ...............................tarkasta 

korjauta vauriot tai 

vaihdata vahingoittuneet 

osat tai johdot ennen 

toiminnan jatkamista. 

Moottoripalo lennolla 

1. polttoainehanat ......................... OFF 

2. kaasuvipu ................................. täysi teho 

3. magneettokytkimet .....................OFF 

4. laskusiivekkeet ...........................tarpeen mukaan 

5. sähköpääkytkin ...........................OFF 
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6. ohjaamon lämmitys/ ilmastointi ..Sulje 

7. lentonopeus ................................125 km/h 

(jos tuli ei sammu, lisää 

liukunopeutta löytääksesi 

nopeuden, jossa 

moottoritilan 

polttoainekaasut laihenevat 

palamiseen sopimatto-

maksi). 

8. pakkolasku .................................suorita 

(kuten ohjeessa, 

pakkolasku ilman 

moottoritehoa, neuvotaan). 
Vaikka moottoripalot lennolla ovat äärimmäisen harvinaisia, on tässä kirjassa annettu tar-

kistuslista myös tällaisen tapauksen varalta. Tarkistuslistan ohjeita on noudatettava palon 
sattuessa. Tämän jälkeen on lasku tehtävä ensimmäiseen mahdolliseen paikkaan. 
Älä yritä käynnistää moottoria. 

Sähköpalon alku havaitaan tavallisesti johtimien eristeiden palamisesta aiheutuneesta kä-
rystä. Tekemällä tarkistuslistan toimenpiteet vältetään tulipalon syttyminen tai leviäminen. 

 

Sähköpalo lennolla 

1. pääkytkin .................................. OFF 

2. tuuletus/ilmastointi lämmitys .... sulje 
 

3. kaikki muut kytkimet 

paitsi magneettokytkimet .......... OFF 
Jos tuli on sammunut ja sähköjärjestelmän käyttö on välttämätöntä lennon jatkamiseksi: 

5. pääkytkin ....................................ON (päälle) 

6. sulakkeet ....................................tarkista 

vaurioituneen piirin sulake. 

Älä kytke uudelleen! 

7. radio ja sähkölaitteiden kytkimet ON (päälle) 

yksi kerrallaan, vähän aikaa 

odottaen, kunnes viallinen 

virtapiiri paljastuu 

8. tuuletus/ ilmastointi/ lämmitys ...avaa 

kun olet varmistunut, että 

tuli on täydellisesti 

sammunut. 
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Tulipalo ohjaamossa 

 

1. pääkytkin .................................. OFF 

2. tuuletus/ ilmastointi/ lämmitys .. sulje 

(vedon väittämiseksi) 

3. Laskeudu koneella niin pian kuin mahdollista ja tarkasta 

vauriot. 

 

 

Tulipalo siivessä 

1. lentovalot .................................. OFF 

2. suurtehovilkut ........................... OFF 
 

HUOMAUTUS 

Tee sivuluisua pitääksesi liekit pois polttoainesäiliöistä, moottorista ja ohjaamosta ja 
laskeudu niin pian kuin mahdollista laskusiivekkeiden ollessa sisällä. 

Jäätyminen 

Jäätävien olosuhteiden esiintyminen odottamatta 

1. kaasuvipu ................................. lisää tehoa  

2. käänny takaisin ja lisää lentokorkeutta jos mahdollista 

saavuttaaksesi olosuhteet, 

jossa jäätymistä ei esiinny. 

4. vedä ohjaamon lämmityssäätimet täysin ulos 

saadaksesi tuulilasille 

tehokkaimman 

puhalluksen. 

5. lisää moottorin pyörimisnopeutta vähentääksesi jään 

kertymistä potkurin lapoihin. 

6. seuraa merkkejä kaasuttimen ja moottorin imuilman 

suodattimen jäätymisestä selittämätön tehon lasku voi 

aiheutua kaasuttimen tai imuilman suotimen jäätymisestä. 
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7. jos jään muodostuminen jatkuu, laskeudu lähimmälle 

lentokentälle. Jos jäätä kertyy erittäin nopeasti, tee 

maastolasku ensimmäiseen sopivaan paikkaan. 

8. kun jäätä on siiven etureunassa 1/4 tuumaa (6 mm) tai 

enemmän, on varauduttava huomattavasti suurempaan 

sakkausnopeuteen. 

9. jätä laskusiivekkeet ylös, korkeusvakaimeen on 

mahdollisesti muodostunut runsaasti jäätä.  

Siiven jättövirtauksen 

suunnan muutos 

laskusiivekkeitä avattaessa 

saattaa johtaa korkeusoh-

jaintehon menetykseen. 

11. lähestymisessä käytä tarvittaessa sivuluisua paremman 

näkyvyyden varmistamiseksi. 

 

Lasku tyhjällä päätelineen renkaalla tai vioittuneella telineellä 

1. laskusiivekkeet ...........................tarpeen mukaan 

2. lähestyminen ..............................normaali 

3. kosketus .....................................ehjä teline ensin, 

pidä vioittunut teline 

ylhäällä niin kauan kuin 

mahdollista. 
 

Alijännite 

HUOMAUTUS 

Alijännitevalo voi syttyä sähköjärjestelmää kuormitettaessa silloin, kun moottori käy 
alhaisella pyörimisnopeudella, kuten rullattaessa. Tällöin valo sammuu nostettaessa 
moottorin pyörimisnopeutta. Pääkytkintä ei tarvitse käyttää, koska järjestelmässä ei 

ole esiintynyt ylijännitetilannetta. 

1. avioniikan pääkytkin ...................OFF 

3. pääkytkin ....................................OFF  

4. pääkytkin ....................................ON 

5. alijännitteen valo ........................tarkista onko sammunut 

6. avioniikan pääkytkin ...................ON (päälle) 
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Jos alijännitevalo syttyy jälleen 

8. tarpeettomat radio ja sähkölaitteet OFF 

9. lento ...........................................päätä 

niin pian kuin mahdollista 

 

 

 

Syöksykierre 

Jos kone joutuu vahingossa syöksykierteeseen, on se oikaistava seuraavasti: 

1. vähennä teho joutokäyntiasentoon. 

2. aseta siivekkeet neutraaliasentoon. 

3. paina ja pidä sivuperäsin täysin pyörimissuuntaa vastaan. 

4. heti sen jälkeen kun sivuperäsin on saavuttanut ää-

riasennon, työnnä sauva riittävän eteen saattaaksesi 

koneen pois sakkaustilasta. Jos koneen 

massakeskipisteasema on takana, joudutaan kor-

keusperäsintä työntämään ääriasentoonsa saakka. 

5. pidä ohjaimet tässä asennossa siihen asti kunnes 

pyörimisliike loppuu. ohjainten vapauttaminen 

ennenaikaisesti saattaa pidentää oikaisua. 

6. pyörimisliikkeen loppuessa keskitä sivuperäsin ja oikaise 

kone varovasti syntyneestä syöksystä. 

HUOMAUTUS 

Koneella ei ole suoritettu syöksykierteitä, edellä olevat ohjeet ovat yleisohjeet kier-
teen oikaisuun. 
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Karkea moottorin käynti tai tehon menetys 

Kaasuttimen jäätyminen 

Asteittainen kierrosluvun lasku ja moottorin karkea käynti voivat johtua kaasuttimen jää-
tymisestä. Poistaaksesi jään, työnnä tehovipu täydelle teholle, pyri muuttamaan 
lentokorkeutta ja palaamaan takaisin jotta pääsisit pois jäätävistä olosuhteista. Muuta 
lentokorkeutta mieluummin ylöspäin jotta saat enemmän aikaa toimenpiteille jos 
moottoriteho menetetään kokonaan. 

Sytytystulppahäiriö 

Moottorin lievä tärinä lennolla saattaa aiheutua yhdestä tai useammasta sytytystulpasta, 
joihin on kerääntynyt karstaa. Tämä voidaan tarkastaa kääntämällä magneettokytkimet 
vuorotellen OFF asentoon. Selvä tehon menetys moottorin käydessä yhdellä magneetolla 
on osoituksena viasta sytytystulpassa tai magneetossa. Olettaen, että vika on sytytystul-
pissa, laihenna seosta normaaliin laihaan matkalentoasetukseen. Ellei häiriö korjaannu 
muutamassa minuutissa lennä lähimmälle lentokentälle molemmat magneetot ON 
asennossa, ellei moottorin voimakas tärinä pakota käyttämään paremmin toimivaa mag-
neettoa yksinään. 

Magneettohäiriö 

Moottorin äkillinen karkea käynti tai katkokset sytytyksessä ovat merkkejä magneettovi-
oista. Magneettokytkimien kääntäminen vuorotellen OFF asentoon osoittaa, kumpi 
magneetto on viallinen. Kokeile eri tehoasetuksia, jotta näet, onko mahdollista jatkaa 
lentoa molempien magneettojen ollessa ON asennossa. Jos ei, niin käännä paremmin 
toimiva magneetto ON ja lennä lähimmälle lentokentälle. 

Alhainen öljynpaine 

Jos alhaista öljynpainetta esiintyy öljyn ollessa normaalilämpöistä, voi se olla merkki öl-
jynpainemittarin tai öljynpaineen anturin vauriosta. Laskeudu lähimmälle lentokentälle ja 
tarkasta mistä häiriö johtuu. 

Jos öljynpaine katoaa kokonaan ja öljyn lämpö samalla nousee, on syytä uskoa moottori-
vaurion olevan lähellä. Vähennä moottorin tehoa heti ja valitse sopiva pakkolasku-
paikka. Käytä mahdollisimman pientä moottoritehoa, jolla juuri pääset valitsemallesi las-
kupaikalle. 

 

Sähköntuottojärjestelmän häiriöt 

Sähköjärjestelmän toimintaa seurataan ampeerimittaria ja alijännitteen varoitusvaloa tark-
kailemalla. Vian sattuessa, on usein vaikea määritellä, minkä laitteen tai osan häiriöstä on 
kysymys. Viallinen jännitteensäädin voi aiheuttaa latausjärjestelmän häiriöitä. Tämän 
laatuiset sähköhäiriöt ovat hälyttäviä ja niihin on puututtava välittömästi.  

 

 



OH-U670 Lento-ohjekirja   Pudasjärven ilmailukerho Ry 17.03.2016 

 sivu 34 muutos 0 

Suoritusarvot 

Suoritusarvot vastaavat tehtaan perusversion konetta 450kg massalla ICAO standardi-ilmakehän 
olosuhteissa. Todelliset suoritusarvot poikkeavat tässä esitetyistä riippuen sääolosuhteista, 

lentokäsialasta ja lentokoneen asetuksista. 

 

Sakkausnopeus 62 km/h (laskusiivekkeet 42o) 

Maksimi vaakanopeus VH 245 km/h 

Kohoamisnopeus 5,2 m/s  

 lentonopeudella 135km/h 

Lentoonlähtömatka päällystetyltä kiitoradalta: 

 maakiito 81 m 

 50ft esteen ylitys 257 m  

Laskeutumismatka: 

 50ft korkeudesta 366 m 

    laskukiito 91 m 

 

matkalentosuoritusarvot 

moottorin pyö-

rimisnopeus Ilmanopeus kulutus toiminta-aika Toimintamatka taloudellisuus 

[rpm] [km/h]IAS [l/h] [tuntia] [km] [l/100km] 

4200 170 13,6 6,6 1010 8,0 

4600 187 15,8 5,7 950 8,2 

4800 203 18,1 5,0 900 8,9 

5000 214 20,0 4,5 860 9,3 

 

 



OH-U670 Lento-ohjekirja   Pudasjärven ilmailukerho Ry 17.03.2016 

 sivu 35 muutos 0 

Punnitus
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Kuormausohjeet: 

 

 

  

 KUORMATTAVUUS OH-

U670   

Mtow 472,5kg 

 

Perusmassa 

304,8kg 

Matkata-       Polttoaine   

vara kg 1/1 3/4 1/2 1/4 

0 100kg 117kg 134kg 151kg 

5 95kg 112kg 129kg 146kg 

7,5 92,5kg 109kg 127 141kg 

15(max.) Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu 
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Järjestelmät ja huolto 

 

   Runko 

Ohjaamokehikko on hitsaamalla kasattu teräsputkiristikkorakenne. Ohjaamo on katettu 
komposiittirakenteisilla muotokappaleilla jotka on liimattu runkoon kiinni. Takarunko 
niitattua alumiinilevyä. Sivuvakaaja on integroitu takarunkoon. Ohjaamon ovien kehikko on 
hiilikuitulaminaattia, koko oven kokoinen ikkuna on pleksiä. Ovet on saranoitu etuosastaan, 
lukitustapit takareunan ylä- ja alaosassa. 

Siivet 

3o negatiiviseen nuolimuotoon asetetut kokometalliset siivet tuettuna alapuolisilla 
siipituilla. Siipikaaret prässättyä alumiinia. Profiili MS(1)-0313. Molemmissa siivissä on 46l 
polttoainesäiliö.  Fowler tyyppiset laskusiivekkeet on saranoitu siiven takaosan apusalkoon. 
Ohjaussiivekkeet on saranoitu siiven yläpintaan. Siivekeohjauksessa on 40% 
differentiaaliliike. 

Pyrstö 

Korkeusvakaaja kokometallinen ja muodostuu taivutetuista saloista, prässätyistä 
muotokaarista sekä alumiinilevyistä. Kasattu liimaamalla ja niittaamalla vetoniiteillä. 

Ohjaimet 

Kaksoisohjaimet: sauvat molemmilla ohjaajilla jalkojen välissä ja omat polkimet. 
Korkeusperäsin: työtötanko-ohjaus 
Sivuperäsin: vaijeriohjaus 
Siivekkeet: Voima välitetään sauvoilta välittäjäakselilla ja vaijereilla siiven tyveen, 
siivessä työntötangoilla ja kolmiovivuilla. 
Trimmi: sähkökäyttöinen 
Laskusiivekkeet: Sähkökäyttöiset, käyttökytkin istuinten välissä. 
 
 

Huolto 

Runko: Rungon huolto-ohjelma ja ohjeet löytyy kirjasta MD3 Rider Maintenance manual 
Moottori: Moottorin huolto-ohjelma ja ohjeet löytyy kirjasta Rotax Maintenance Manual 
912 series 
Potkuri: Noudata potkurin valmistajan huolto-ohjeita:  
DUC  INSTRUCTION MANUAL OF THE PROPELLER 

WoodComp netisivuilta löytyy huolto-ohjeet kohdasta MAINTENANCE 

Pelastusvarjo: Pelastusvarjon huolto-ohjelma löytyy kirjasta BRS-5 Owners Manual & 
Installation Guide 
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Ohjaamo 

Ohjaamon laitteet selviävät seuraavasta kuvasta. 
 
Mittaritaulun laitteet: 

 
 

1. nopeusmittari 
2. korkeusmittari 
3. pystynopeusmittari (variometri) 
4. vasemman polttoainetankin mittari 
5. oikean polttoainetankin mittari 
6. VHF radio 
7. transponderi 
8. Flydat moottorinvalvonta laitteisto 
9. sähkölaitteiden käyttökytkimet 
10. sulakkeet 
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Sähkökaavio   
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Polttoainejärjestelmä 
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7 Liitteet 
 
1. Pelastusvarjo 
 
Määrittely 
 
BRS-5 UL 4 on rakettikäyttöinen koko lentokoneen kantava pelastusvarjo.  
 
Tekniset tiedot 
 
Paino, sisältää raketin  8,6 kg 
Maksimi kantavuus  475 kg 
Suurin laukaisunopeus  276 km/h 
 
Varjon käyttämisestä ja huoltamisesta löydät lisätietoa ohjekirjasta BRS-5 owners 
manual & installation guide 
 
Pelastusvarjoa voidaan käyttää seuraavissa tilanteissa: 
 
-Toisen ilma-aluksen kanssa yhteentörmäys joka vaurioittaa lentokoneen rakenteita 
-Lentokoneen pysyvä hallinnan menetys, oikeamaton syöksykierre, lattakierre, ohjainten 
rikkoutuminen tai rakenteiden pettäminen. 
-Moottoritehon menettäminen sellaisen maaston yllä, mihin ei voi laskeutua 
-Lentäjä kykenemätön laskeutumaan, esimerkiksi sairaskohtaus. 
 
 
Lentoa edeltävät tarkastukset ja toimenpiteet 
 
Irrota laukaisukahvan lukitussokka 
Tarkasta laukaisukahvan ja käyttövaijerin kunto ja kiinnitys 
Tarkasta varjon kiinnitys ja varmista, ettei laukaisun esteenä ole mitään tavaraa. 
 
Pelastusvarjon käyttäminen 
 
Sammuta moottori 
Kiristä turvavyöt 
Vedä punaisesta laukaisukahvasta niin kovaa, raketti laukeaa 
Suojaa itseäsi mahdollisuuksien mukaan maahan iskeytyessä 
 
Moottorin sammuttaminen ennen laukaisua on tärkeää, jotta potkuri ei vaurioita 
pelastusvarjoa. 

 

 
 

-- loppu -- 


