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SERVISNÍ BULLETIN č. M  ATL – 02 – 09  

SJEDNOCENÍ DOBY ZÁKLADNÍ ŽIVOTNOSTI              
ZÁCHRANNÝCH PADÁKŮ ŘADY ATL -88

1. TÝKÁ SE: Záchranných padáků:
ATL – 88, Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví S-101-02/15-92,
ATL – 88/90, Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví S-103-02/46-96
ATL – 88/92 – S, Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví S-102-02/44-96,
které mají v průvodních dokladech ( Záznamník a Technický popis záchranného   
padáku) uvedenu základní životnost 10 let.

2. DŮVOD:         Z důvodu sjednocení  dob životností záchranných padáků řady ATL - 88            
je stanovena základní životnost záchranných padáků uvedených  v bodě 1              

                              na 15 let za předpokladu, že jsou dodržovány instrukce uvedené v Technickém 
popisu a návodu na obsluhu a údržbu.

3. OPATŘENÍ:   Není nutné, aby uživatel zasílal tyto padáky výrobci na prohlídku                         
a na prodloužení životnosti po 10 letech.                                                                
Další používání padáků  je podmíněno kladnými výsledky vizuálních prohlídek
padáku oprávněnou osobou u uživatele při prohlídkách a přebalování.

                              Na přezkoušení mechanicko-fyzikálních hodnot materiálů padáků u výrobce 
zasílá uživatel padáky  pouze v případě, pokud vykazují poškození, kde charakter 
poškození (skvrny neznámého původu, značné popálení, posuny nití ve tkanině, 
poškozené šňůry, prodřené popruhy a jiné známky velkého opotřebení) dává 
předpoklad změn mechanicko fyzikálních hodnot materiálů.

                              V případě, že padák bude vyžadovat opravu, výrobce ji provede na základě 
dohody s uživatelem a stanoví  dobu životnosti. 

                              Prodlužování životnosti záchranných padáků řady ATL - 88 nad 15 let se provádí 
dle předpisu uvedeného v Servisním bulletinu SB č. M ATL – 1 – 09 .

                             
                      
4. SCHVÁLENÍ:  Tento Servisní bulletin uvádí prodloužení základní životnosti výše uvedených
                               záchranných padáků ATL jako nevýznamnou změnu technických podmínek
                               TPF 01- 5348 – 89 záchranných padáků řady ATL.
                               Tento Servisní bulletin navazuje na Servisní bulletin SB č. M ATL – 1 – 09.
                                 

5. PLATNOST:   Od data vydání.
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6. PŘÍLOHY:      -

7. DATUM VYDÁNÍ:                  V Jevíčku dne   16.11.2009

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

Razítko a podpis:

                                                   


