Serviceordre – Materiell
Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er
satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører
og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEORDRE – 9901

HENVISNING:

Parachutes de France, Technical Bulletin 159, 09.03.99.

FORMÅL:

Montering av stoppbånd for drogue pilot produsert av Parachutes
de France.

STATUS:

For å øke trekkraften i drogue piloten etter at denne er
kollapset monteres det et forlengelsesbånd innvendig i
toppen av piloten.

IDENTIFIKASJON::

Alle tandem drogue piloter produsert av Parachutes de France
(Atom), også de som er montert på Vector seletøy.

BAKGRUNN:

I tilfelle en baglock eller lignende kan en fullt kollapset drogue
pilot gi for liten kraft til å frigjøre bag og løftestropper ved en
cutaway.
En montering av et bånd med stoppfunksjon som forlenger den
innvendige lina i droguen vil gi droguen mer drag etter at den er
kollapset.

SERVICE:

Montering av stoppbånd i enden av den indre lina i drogue, etter
følgende anvisning (se fig side 2)
1. Åpne de to Maillon Rapide i bunnen av droguen, og frigjør
de 6 båndene
2. Frigjør innerlina fra festet i toppen av droguen.
3. Monter øvre ende av stoppbåndet (med enkel innbrett)
innvendig i toppen av droguen.
4. Monter innerlina på nedre del av stoppbåndet (med trippel
innbrett).
5. Monter tilbake løkkenen i bunn av droguen til det ytre
pilotbåndet med Maillon Rapide, og stram disse.
6. Kontroller installasjonen.

UTFØRELSE:

Stoppbånd monteres så snart som mulig, og senest innen 1.
juli. Det er ikke nødvendig med ompakk av skjermen for
montering.
Montering og kontroll utføres av Materiellkontrollør, og
anmerkes i utstyrets hovedkontrollkort, merket ”Mod 9901 –
Godkjent”.
Stoppbånd leveres av fabrikant eventuelt godkjent verksted.
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