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SERVISNÍ BULLETIN č. 2/07/2005
Provádění prohlídek a kontrol sportovních záložních padáků
a jejich součástí ( obalových dílců s nosným postrojem )
po uplynutí původně stanovené životnosti 10 let

1. TÝKÁ SE:

Záchranné padáky PZS – 92 od roku výroby 1995 včetně.
Záchranné padáky WITTY PLUS ( WP 110, WP 130, WP 150, WP 175,
WP 210, WP 260 ) a obalových dílců OP – 087 a OP – 093 s nosným
postrojem od roku výroby 1996 včetně.
Platí pro padáky, které mají stanovenu původní životnost 10 let.
Stanovuje osoby oprávněné k provádění prohlídek a kontrol výše uvedených
padáků, jejich činnosti a povinnosti.

2. DŮVOD:

Padáky uvedené v bodě 1. měly stanovenou životnost na 10 let a po uplynutí
této životnosti bylo nutné, aby je jejich uživatelé předali výrobci, který na
základě prohlídky a kontroly rozhodl o prodloužení nebo o ukončení jejich
životnosti.
Výrobce na základě vlastních rozborů a informací převzatých od uživatelů
vydal Servisní bulletin č. 3/04/2004, kterým byla celková životnost výše
uvedených padáků stanovena na 15 let.
Při kontrolách padáků zaslaných na prodloužení životnosti po 10 letech
nebyly výrobcem zjištěny žádné negativní skutečnosti na stavu předložených
padáků, proto není nutné, aby držitelé a uživatelé výše uvedených padáků
tyto zasílali po uplynutí 10 let životnosti na prohlídku k výrobci při dodržení
následujících postupů, popsaných v bodě 3. Opatření, ve kterém jsou
uvedeny osoby oprávněné k provádění prohlídek, kontrol a k povolení
dalšího používání výše uvedených padáků.

3. OPATŘENÍ:

Výrobce: k dříve vyrobeným padákům dodat aktualizované výtisky:
1. Technický popis záchranného padáku PZS – 92, Instrukce pro
balení a používání číslo P – 003 – 93, 2. vydání 04/2004;
2. Instrukce pro balení a používání číslo P – 011 – 96 záchranného
padáku WITTY PLUS ( WP 110, WP 130, WP 150, WP 175,
WP 210, WP 260 ), 3. vydání 04/2004.
Nové výrobky expedovat s aktualizovanou dokumentací.
Rozeslat servisní bulletin do aeroklubů, uživatelům a na AeČR.

-1-

Držitelé a uživatelé záložních padáků s původní 10-letou životností:
- po uplynutí 10 let životnosti padáků zabezpečit jejich
prohlídku a kontrolu u výrobce nebo u osoby výrobcem
zmocněné.
Výrobce, nebo osoba jím zmocněná potvrdí provedenou
prohlídku záznamem a svým podpisem v Technickém průkazu /
Padákovém záznamníku / padáku.
Pro stanovenou délku životnosti padáků zabezpečit:
- sledování stavu padáku při běžném provozu;
- včasné výměny a opravy opotřebovaných součástí;
- důslednou kontrolu všech součástí padáku baličem při každém
přebalování padáku;
- při zjištění poškození padáku, porušení materiálu nebo šití
přesahující povolené opravy u uživatele kontaktovat výrobce
a výrobek předat k posouzení a k opravě výrobci.
4. LHŮTA PROVEDENÍ:
5.

Po uplynutí 10 let životnosti výše uvedených padáků.

NÁKLADY HRADÍ:
Náklady s vydáním dokumentů a jejich rozesláním uživatelům hradí
výrobce.

6. POTŘEBNÝ MATERIÁL:
Aktualizované dokumenty zabezpečí a na vyžádání dodá výrobce.
Přístupné budou na www.marsjev.cz.
7. POSTUP PRACÍ: Viz. bod č. 3
8.

PŘÍLOHY:

--

9. DATUM VYDÁNÍ:

V Jevíčku dne 9. 7. 2005
Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku
MarS a.s. Jevíčko
Razítko a podpis:
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