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MarS a.s.,  Okružní II. čp. 239, 569 43  Jevíčko

C Z E C H   R E P U B L I C
SERVISNÍ 
BULLETIN

SERVISNÍ BULLETIN č.  5/07/2007

Úprava uvolňovače odhozu  U – 068 T

1.   TÝKÁ SE:           Uvolňovače odhozu U – 068 T, součásti Tandemového padáku MarS – T, 
vyráběného společností MarS a.s. Jevíčko.                                                                                              

                                    

2.   DŮVOD:              Informace pro  uživatele Tandemového padáku MarS – T.
                                    Při tandemovém provozu měl tandemový pilot problémy při vytahování 

sekundárního uvolňovače a vytáhl současně i uvolňovač odhozu . Tímto 
krokem odhodil hlavní padák a došlo k otevření a přistání na záložním 
padáku.  Z toho důvodu byla pozastavena platnost  Souhlasu s použitím 
výrobku v České republice  č. 04/06 pro Tandemový padák MarS –T.

3.   OPATŘENÍ:       1. V souvislosti s výše uvedenou skutečností bylo na základě dohody zadáno  
provedení pozemních zkoušek do autorizované zkušebny LOM Praha, o.z. 
VTÚL a PVO na odzkoušení funkce a zjištění velikosti síly na vytažení 
sekundárního uvolňovače a uvolňovače odhozu.Výstupem jsou Protokoly 
ze zkoušek s vyhovujícímí výsledky. Tyto Protokoly byly předány            
na AeČR  k posouzení, jako podkladový materiál pro zrušení pozastavení 
platnosti Souhlasu č. 04/06.

                                    2.V rámci technického vylepšení, zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a jako  
preventivní opatření proti nezamýšlenému vytažení uvolňovače odhozu 
současně s vytažením sekundárního uvolňovače doporučuje výrobce 
provedení úpravy na Uvolňovači odhozu U – 068 T – viz schéma                
a fotodokumentace  uvedené v příloze č.1. 

                                       Úprava zahrnuje  našití proužku stuhového uzávěru – chlup o rozměrech  
20 x 15 mm na lemovku zpřažení  uvolňovače odhozu s uvolňovačem 
sekundárním  ve vzdálenosti 35 ± 3 mm od okraje lemovky s kroužkem.

4.  PROVÁDÍ:            Úpravu je oprávněn provést technik padáku, starší technik padáku a výrobce.

5.  LHÚTA PROVEDENÍ:   Po obdržení bulletinu.

6. POTŘEBNÝ MATERIÁL:  Materiál na provedení úpravy dodá na vyžádání výrobce.
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4.   PLATNOST:       Od data vydání bulletinu.

5.   PŘÍLOHY:          Příloha č. 1  Schéma a fotodokumentace provedení úpravy na  uvolňovači 
odhozu U – 068 T.

                                                         

6.   DATUM VYDÁNÍ:                V Jevíčku dne  25. 07. 2007

Ing. Jaroslav Sedlák  –  vedoucí technického úseku
                                      MarS a.s. Jevíčko

Razítko a podpis:
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  Příloha č. 1 servisního bulletinu č. 5/07/2007

Schéma a fotodokumentace provedení úpravy na  uvolňovači odhozu U – 068 T.


