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List č. 1

1. Týká se:
Všech motorů MIKRON III vybavených unášečem pro pevnou vrtuli V218 nebo její verze.
2. Důvod vydání:
Doplnění instrukcí k výměně upevňovacích šroubů vrtule č. 662030 dle bulletinu MIII SAB-003/2015.
Z informací o stavu upevňovacích šroubů vrtule č. 662030 a unášečů vrtule a z vlastních kontrol vyplynula
nutnost demontovat unášeč vrtule z motoru. Následnou kontrolu a opravu unášeče vrtule a výměnu
šroubů provede autorizovaný opravce motorů ve spolupráci s držitelem typového osvědčení motoru.
Demontáž unášeče vrtule z motoru mohou provést servisní střediska.
Zpětnou montáž unášeče vrtule na motor provede autorizovaný opravce motorů případně po dohodě
servisní středisko.
3. Lhůta provedení:
Není limitována, ale musí být provedeno před uvedením do letového provozu
4. Postup prací:
Demontovat kryt vrtule č. 726660, demontovat matice a související díly a demontovat vrtuli.
Demontovat pojistný kroužek č. 074950, demontovat matici č. 662010.
Stahovákem stáhnout vrtulový unášeč z kužele klikového hřídele. Pozor, stahovák se nesmí opírat o zátku
v klikovém hřídeli ani přímo o klikový hřídel. Je nutné použít podložku č. 663035.
Postup konzultovat s firmou PARMA-TECHNIK.
Pečlivě zabalený unášeč vrtule zaslat firmě PARMA-TECHNIK, s.r.o., která provede jeho opravu a
výměnu šroubů vrtule.
Po opravě unášeče vrtule a výměně šroubů namontovat unášeč vrtule zpět.
Provést zpětnou montáž vrtule. Použít nové matice č. 032350.
Matice utáhnout předepsaným postupem viz Uživatelská příručka UM-1 pro vrtuli V218B (Woodcomp)
případně Technický popis a provozní instrukce vrtule V218B (VZLÚ). Použít utahovací momenty matic na
horní hranici předepsaného rozmezí, to je 20 -1 Nm.
Matice zajistit nerezovým drátem o průměru 1 mm v souladu s předpisem AC 43.13-1B, section 7.
5. Náklady na provedení hradí:
Provozovatel
6. Poznámky, vysvětlení:
Po provedení prací udělat zápis do motorové knihy s uvedením čísla bulletinu, datem, jménem a
podpisem oprávněné osoby, která práce provedla.
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