
Priročnik za uporabo
in vzdrževanje

za modele  Sinus 503, Sinus 582 in Sinus 912
z motorji Rotax 503, Rotax 582 in Rotax 912

dopolnilo priročniku za uporabo in vzdrževanje letala 
Sinus NW (nose-wheel edition) se nahaja v zadnjem poglavju

Pozor!

Ta priročnik je univerzalen, pripravljen za vse modele letal SINUS.

Zato je potrebno med prvim branjem tega priročnika VIDNO OZNAČITI tiste univerzalne dele tega priročnika, 
ki se nanašajo le na vaš model letala SINUS, tam kjer je to potrebno (tabele, motorji itd) 

 Ta priročnik je priložen ultralahkemu letalu SINUS in mora biti vedno v kabini  letala. 
Ob prodaji letala obvezno predajte ta priročnik novemu lastniku.

Namig Bralci elektronske različice tega priročnika pritisnite F5 za prikaz kazala, če že ni prikazano na levi strani zaslona.
Za največjo kvaliteto uporabite vse možnosti »Smoothing« v meniju »Edit - Preferences - General - Display« Adobe Acrobat™-a.
Vse skice in slike lahko povečate, da si ogledate detajle (uporabite »Zoom Tool« (lupa) v programih družine Adobe Acrobat™.

dopolnjeno aprila 2006
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Sinus model:

Serijska številka:

Datum proizvodnje:

Teža praznega letala (kg):

Teža goriva s polnimi rezervoarji (kg):

Razpoložljiva teža za prtljago (kg):

Vgrajena oprema (vključena v težo praznega letala):

Datum in kraj izdaje: Ajdovščina, 
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Vnos revizij
V priročnik vnesite revidirane strani in vpišite revizijo v predvideno polje. Revidirane strani se označi na 
desnem zgornjem vogalu, sprememba v tekstu pa naj bo jasno vidna (n.pr. označena z navpično debelo 
črto)

Naziv 
revizije:

Rev.št., 
datum:

Podpis 
vlagatelja: Opis:

http://www.pipistrel.si
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Kazalo veljavnih strani
Ta priročnik vsebuje_____ originalnih ali revidiranih spodaj navedenih strani

Strani Stanje revidiranja
Ovitek Original

Oštevilčenje priročnika Original

Kazalo revidiranih strani 3 Original

Kazalo veljavnih strani 4 Original

Glavno kazalo 5 Original

Splošno 7 - 9 Original

Omejitve 11 - 17 Original

Postopki v sili 19 - 22 Original

Normalni postopki 23 - 36 Original

Zmogljivosti 37 - 45 Original

Teža, tehtanja in težišče 47 - 49 Original

Opis letala in sistemov 51 - 64 Original

Rokovanje z letalom in vzdrževanje 65 - 74 Original

Dodatek 75 - 97 Original

Dopolnilo priročniku 91 - 94 Original

Opozorilo:

Ta priročnik je veljaven samo, če ima zgoraj navedene vse originalne oz. revidirane strani.  

Vse nove strani, ki vsebujejo revizije, morajo zamenjati stare strani na istem mestu, 
stare strani pa morajo biti odstranjene in uničene. 

http://www.pipistrel.si
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Kazalo

Splošno

Omejitve

Postopki v sili

Normalni postopki

Zmogljivosti

Teže, tehtanja, težišče

Opis letala in sistemov

Rokovanje z letalom in vzdrževanje

Dodatki
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Uvod

Certifikat

Opozorila in opombe

Tehnični podatki

Projekcije letala

Splošno
Splošno
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Uvod
Ta priročnik za letenje vsebuje vse informaci-
je, ki so potrebne za pravilno varno uporabo 
ultralahkega letala SINUS 503, 582, 912.

PRED UPORABO LETALA JE  
OBVEZNO SKRBNO PREUČITI TA 

PRIROČNIK 

V primeru poškodbe oseb ali stvari, ki je 
posledica nenatančnega ali površnega pre-
gleda in neupoštevanja  navodil priročnika, 
PIPISTREL d.o.o. zavrača vsakršno odgovor-
nost.

Poleg tega si PIPISTREL d.o.o. na podlagi za-
kona o avtorskih pravicah pridržuje  avtorsko 
pravico do tega priročnika s prepovedjo 
vsakršnega razmnoževanja, delno ali v celoti, 
brez predhodnega pisnega dovoljenja. 

Certifikat
Pipistrel d.o.o ima od URSZP spričevalo pro-
izvajalca ULN št: P-03, ki mu v okviru odobre-
nih del dovoljuje izdelavo ULN letal Pipistrel 
Sinus

Letalo SINUS je certificirano  pri URSZP  v 
skladu z  predpisi o gradnji RS s TIPSKIM 
CERTIFIKATOM.

št.__AT/ULN 01__  z dne: 09.07.1999
kot Ultralahko letalo.

(za kopije certifikatov glej priloge)

Opozorila in opombe
Uporabljene varnostne definicije v priročniku 

POZOR! Neupoštevanje tega navodila vodi do močnega ogrožanja varnosti letanja.

OPOZORILO! Neupoštevnje tega navodila vodi do zmanjšanja varnosti letenja.

Tehnični podatki
DIMENZIJE Model 503 Model 582 Model 912 
razpetina kril 14,97 m 14,97 m 14,97 m
dolžina 6,6 m 6,6 m 6,6 m

višina 1,70 m 1,70 m 1,70 m

površina kril 12,26 m2 12,26 m2 12,26 m2

površina smernega stabilizatorja in krmila 1,1 m2 1,1 m2 1,1 m2

površina višinskega stablizatorja in krmila 1,63 m2 1,63 m2 1,63 m2

vitkost krila 18,3 18,3 18,3
odkloni flapov navzdol 9 °,  18 ° 9 °,  18 ° 9 °,  18 °
odkloni flapov navzgor 5° 5° 5°
položaj težišča (SAT) 20% - 39% 20% - 39% 20% - 39%

Splošno

http://www.pipistrel.si
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Projekcije letala
Splošno

http://www.pipistrel.si
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Uvod

Hitrosti

Oznake na prikazovalniku hitrosti

Motor, gorivo in olja

Teže

Težišče letala

Dovoljene evolucije

Dovoljene obremenitve

Posadka

Dovoljene operacije

Minimalna oprema

Ostale omejitve

Opozorilni napis ULN

Omejitve
Omejitve
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Hitrosti
Omejitve hitrosti

HITROST TAS 
[km/h (kts)] opombe

Vmax
Največja dovoljena 
hitrost v horizontalnem 
letu

220 (119)
Nikoli ne prekoračite te hitrosti v horizontalnem 
letu in pri njej ne uporabljajte več kot 1/3 
odklonov krmil.

VNE 
(kliknite tukaj 
za več inform.)

Hitrost, ki je ne smemo 
nikoli prekoračiti

225 (122)
(kliknite tukaj za 

več inform.)

Nikoli ne prekoračite te hitrosti. Če pride do pre-
koračitve, takoj pristanite in dajte letalo v pre-
gled proizvajalcu ali pooblaščenemu servisu.

VRA Največja hitrost v ne-
mirnem ozračju 141 (76)

Ne prekorači te hitrosti,razen v mirnem ozračju 
in še takrat s previdnostjo.

VA
(kliknite tukaj 
za več inform.)

Maneverska hitrost
141 (76)

(kliknite tukaj za 
več inform.)

Ne uporabljaj grobih ali polnih odklonov krmil 
nad to hitrostjo.

VFE Največja hitrost s 
spuščenimi zakrilci 130 (70)

Ne prekorači te hitrosti z spuščenimi 
zakrilci.

VAE Največja hitrost izvleka 
zračnih zavor 160 (86) Ne izvlači zračnih zavor nad to hitrostjo

Oznake na merilniku hitrosti

OZNAKA TAS [km/h (kts)] definicija

Belo 
polje

63-130
(34 - 70)

Območje spuščenih (pozitivnih) zakrilc.
Spodnja meja je 110% VSO v pristajalni konfiguraciji z največjo 
dovoljeno maso, zgornja pa največja hitrost s spuščenimi zakrilci.

Zeleno 
polje

66-141
(36 - 76)

Območje normalne uporabe. Spodnja meja je 110%  VS1 pri 
največji dovoljeni masi z zakrilci v nevtralnem položaju.
Zgornja meja je največja hitrost v nemirnem ozračju.

Rumeno 
polje

141-220
(76 - 119)

Manevre izvajati previdno in samo v mirnem ozračju.

Rdeča črta 220 - 225 
(119 - 122)

Največja dovoljena hitrost.

Modra črta 115 (62) Hitrost najboljšega vzpenjanja VY.

Popravek prikazane hitrosti na merilniku hitrosti
Sonda merilca hitrosti odčituje razliko med skupnim in statičnim tlakom (t.i. dinamični tlak), ki se ne 
spreminja le s hitrostjo temveč tudi z višino. Na velikih višinah, kjer je gostota zraka že precej majhna, 
kaže merilnik hitrosti manjšo hitrost od tiste, s katero letimo. Na to bodite pozorni predvsem pri 
letenju na velikih višinah pri velikih hitrostih, saj lahko nevede prekoračite hitrost VNE, čeprav je ka-
zalec merilnika hitrosti še znotraj rumenega polja. 

Uvod
Poglavje omejitve vsebuje operativne omejitve, oznake instrumentov in osnovne označitve
potrebne za varno obratovanje letala, motorja, standardnih sistemov in standardne opreme.

Omejitve

http://www.pipistrel.si
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Omejitve
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Spodni graf prikazuje, s katero indicirano hitrostjo (IAS) je protrebno leteti, da ohranjate konstantno 
vrendost prave zračne hitrosti (TAS). Bodite pozorni na to, da je prava zračna hitrost (TAS) konstantna 
po celotnem razponu višine. (VNE za letalo Sinus znaša 225 km/h (122 kts) TAS. 
Opazujte, kako se VNE zniža ob rastoči višini leta!

Grafi IAS & TAS (za ICAO standardno atmosfero)

POZOR! Nad 1000 meters (3300 ft) QNH MORATE vse omejitve hitrosti (glej prejšnjo 
stran) obravnavati kot pravo pravo zračno hitrost (TAS). 
Indicirana hitrost leta (IAS) MORA zato biti glede na višino primerno zmanjšana!!!

NAMIG: Sami lahko na grafe zgoraj dorišete zveze za druge hitrosti. Na 0 metrov (0 feet) začnite na željeni 
vrednosti hitrosti IAS (prvi graf ) or TAS (drugi graf ) in sledite isti ukrivljenosti črt.

Spodnji graf prikazuje, kako se prava zračna hitrost (TAS) spremnja glede na višino leta. Bodite po-
zorni na to, da je indicirana hitrost (IAS) konstrantna po celotnem razponu višine. 
 (Vmax za letalo Sinus znaša 220 km/h (119 kts) TAS) 

http://www.pipistrel.si
http://www.pipistrel.si
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Motor, gorivo in olja
Proizvajalec motorja: ROTAX
Modeli motorja: ROTAX 503, ROTAX 582, ROTAX 912

Motor
 

TEMPERATURA °C    /   MOTOR ROTAX 503 UL 582 UL 912 UL
glave (CHT)  min delovna, normalna, najvišja 100; 200; 250 110; 130;  150 80  110  150
največja dovoljena razlika med temp. glav 20 10 /
izpušnih plinov (EGT) normalna, najvišja 460-580; 650 500-620; 650 650-800; 900
največja dovol. razlika med temp. izp . plin. 25 25 30
vstopnega zraka (AIR) najvišja 40 40 40
hladilne tekočine (WATER) min, najvišja / 50; 80 50; 110
olja (OIL TEMP) min, normalna, najvišja / 50; 90-110; 140

OBRATI, PRITISKI 503 UL 582 UL 912 UL
pritisk olja (OIL PRES) najmanjša, največja / / 0,2; 6,0
obrati motorja (RPM) na zemlji priporočeni 6400 6100 5500
obrati motorja (RPM) na zemlji največji 6800 6800 5800
preizkušanje magnetov pri o/min (RPM) 3500 3500 3000
največji dovoljen padec obratov (RPM) 200 200 300

Gorivo

MOTOR ROTAX 503 UL 582 UL 912 UL
priporočeno gorivo osvinčen ali 

neosvinčen 
super

osvinčen ali 
neosvinčen 

super

neosvinčen 
super ali plus

odsvetovano gorivo pod  AKI 87 pod  AKI 87 osvinčen* ali 
letalski*

priporočeno olje super 2-taktno 
API-TC

super 2-taktno 
API-TC

API SJ SAE 
10W-50

*Življenjska doba motorja se zmanjša. Če že morate uporabljati tovrstno gorivo, 
zamenjajte olje vsakih 50 ur, o tipu olja pa se posvetujte s proizvajalcem letala.

POMEMBNO!
Za dvotaktne motorje uporabljajte avtomobilski bencin z oznako najmanj MON 83 ali RON 90, če se 
le da brez dodatka svinca z dodatkom olja za dvotaktne motorje ( za podrobnejša navodila poglejte 
v priročnik za uporabo motorja)  
    
MEŠALNO RAZMERJE: 50 DELOV BENCINA  in 1 DEL OLJA (na 10 l bencina 2 dl olja)
Pri motorjih opremljenih s črpalko za vbrizg olja je potrebno spremljati nivo olja v rezervoarju za 
dvotaktno olje. Količina mora zadoščati za dolžino predvidenega leta z vračunano rezervo. Za štiri-
taktne motorje uporabljajte vedno neosvinčen bencin, ker usedline svinca skrajšajo življenjsko dobo 
motorja. Če ni možno uporabljati neosvinčenega bencina, je potrebno olje in njegov filter zamenjati 
vsakih 50 ur.

Omejitve

http://www.pipistrel.si
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Propeler

SINUS Model 503 Model 582 Model 912 
fiksen korak Pipistrel BAM 2 Pipistrel BAM 2 Pipistrel BAM 2
nastavljiv korak Pipistrel VARIO Pipistrel VARIO Pipistrel VARIO

Oznake motorskih instrumentov

POZOR! Vpišite podatke glede na tip motorja (podatki na strani ???)

Instrument
Rdeča črta
minimum

Zeleni lok
(normalno)

Rumeni lok
(previdnost)

Rdeča črta
(maksimum)

Obratomer

Temperatura olja

Temperatura glav cilindrov

Tlak olja

Količina goriva

Teže
Teže modelov v osnovni verziji:

TEŽA Model 503 Model 582 Model 912 
teža praznega letala 265 kg 274 kg 284 kg
največja dovoljena teža na poletanju (MTOW) 450 kg 450 kg 450 kg
prostornina rezervoarjev za gorivo 2 x 30 l 2 x 30 l 2 x 30 l
največja teža goriva 45,6 kg 45,6 kg 45,6 kg
najmanjša teža pilota ni omejena ni omejena ni omejena
največja dovoljena teža pilota in sopotnika 180 kg 180 kg 180 kg
skupna dovol. teža reševalnega sist. in prtljage 15 kg 16 kg 18 kg

POZOR! Navedene teže veljajo za posamezne navedbe. Če je katerakoli od posamičnih tež 
večja od navedene, moramo zmanjšati ostale (npr. težo posadke, goriva ali prtljage) tako, da 
skupna teža ni prekoračena. Teža prtljage ne sme biti v nobenem primeru prekoračena, zaradi 
možnosti spremembe težišča letala do te mere, da to postane neupravljivo. 

Če ima letalo vgrajeno reševalno padalo, ki samo po sebi tehta 14 kg, največja dovoljena teža 
prtljage za model 503 znaša 1 kg, za model 582 2 kg in za model 912 4 kg.

Omejitve

http://www.pipistrel.si
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Težišče letala
• Položaj varnega masnega središča je od 20-39% srednje aerodinamične tetive

• Referenčna točka (od 210 mm do 374 mm, merjeno od prednjega roba krila). 

Dovoljene evolucije
V vseh položajih zakrilc v mejah dovoljenih hitrosti. Letalo je certificirano v UL kategoriji.

Dovoljeni so osnovni manevri uporabljeni v NE-akrobatskem letenju:

• Prevlačenje z in brez moči motorja nad 150 metri (500 ft) višine nad terenom.

• Prevlačenje v zavoju z in brez moči motorja nad 150 metri (500 ft) višine nad terenom.

• Oster zavoj (pravilen, koordiniran 60° zavoj z začetno hitrostjo največ 160 km/h (85 kts))

• Sveča – (Chandelle) nad 150 metri (500 ft) višine nad terenom.

• Začetni vrij (kovit) z največ 1/2 obrata

Dovoljene obremenitve
      

Pozitivne: + 4 G
Negativne: – 2 G

Posadka
• Najmanjša teža pilota NI OMEJENA

• Največja teža posadke (pilota in sopotnika)  znaša 180 kg

• Največja skupna teža letala na poletanju znaša 450 kg

          

Dovoljene operacije 
Letalo je namenjeno dnevnemu VFR letenju v pogojih brez zaledenitev.

POZOR! Če na površini letala med predpoletnim pregledom opazite vodne kapljice in je zu-
nanja temperatura blizu ledišča lahko pričakujete da bodo te kapljice v zraku zmrznile.
Zračne zavore so posebej nagnjene k primrznjenju v takih pogojih. Ker se voda lahko akumulira 
pod zgornjimi pokrovi zračnih zavor, lahko le-te primrznejo na krilo. Če pride do tega, zavor po 
vsej verjetnosi ne boste mogli izvleči, preden se led ne stopi. Zato je pri letenju v zgoraj omenje-
jih pogojih priporočljivo večkrat izvleči in uvleči zračne zavore, da bi preprečili njihovo primrzni-
tev na krilno površino.

Omejitve
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Omejitve

Minimalna oprema
• Brzinomer

• Višinomer

• Kompas

• Obratomer

Ostale omejitve
Iz varnostnih razlogov je prepovedano:

• Letenje v močnem dežju

• Letenje v toči

• Letenje v snežnem metežu

• Letenje brez zunanje vidljivosti

• Letenje pri temperaturi zraka višji od 40°C

• Akrobatsko letenje

• Vzletanje in pristajanje s flapi na nevtralni ali negativni stopnji

• Vzletanje izvlečenimi zračnimi zavorami

Opozorilni napis ULN
Ker spada to letalo v kategorijo ULN mora imeti v kabini opozorilni napis, 
da ni grajeno v skladu z ICAO standardi in da se leti z njim na lastno odgo-
vornost.

http://www.pipistrel.si
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Uvod

Prevlačenje letala

Zvrt (vrij)

Odpoved motorja

Izvenletališki pristanek

Požar motorja

Dim v kabini

Zaledenitev vplinjača

Vzburjenje (flutter) krilc 
ali repnih površin

Prekoračitev največje 
dovoljene hitrosti (VNE)

Postopki v sili
Postopki v sili
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Postopki v sili

Uvod
Za postopke v sili  je predvidena lista pregledov za nevarnosti, ki lahko nastanejo.

Prevlačenje letala
Zmanjšati vpadni kot s potiskom kontrolne palice naprej. Nato:

1. Dodati polno moč motorja
2. Vzpostaviti horizontalni let

Zvrt (vrij)
Letalo je zelo težko uvesti v vrij. Če pa se bi to zgodilo, postopajte na sledeči način: 

1. Odvzemite popolnoma moč motorja.
2. Zaustavite vrtenje z nasprotnim pedalom.
3. Palico popustite naravnost naprej (ne je potisniti).
4. Ko se vrtenje ustavi, postavite pedala v nevtralni položaj.
5. Izravnati v vodoravni let.

Letalo se izvede iz vrija navadno po 1/4 obrata

POZOR! PALICA MORA BITI NA SREDINI! Nikakor ne smemo zaustavljati vrtenja z odklonom 
palice v nasprotni strani vrtenja.

Ko uvajamo letalo v vodoravni let na izhodu iz vrija, palico nežno potegnemo rahlo k sebi, da le-
talu zmanjšamo hitrost.
     

POZOR! Na izhodu iz vrija morajo biti odkloni komand nežni in z občutkom, kajti hitrosti so 
velike. paziti moramo, da ne prekoračimo največje dovoljene hitrosti (VNE) in največje dovoljene 
obremenitve.

Ko smo letalo umirili v ravnem letu, dodamo plin in nadaljujemo z letom.

Odpoved motorja
Odpoved motorja na poletanju

Zagotoviti hitrost (palica naprej) in pristajati v osi steze ob izogibanju morebitnim oviram.
Če imamo čas zapreti ventile dotoka goriva.
Kontakt ključ na pozicijo “OFF”. 

POZOR! ČE NI RES NUJNO NE SPREMINJAJTE SMERI IN NE DELAJTE ZAVOJEV!
Po pristanku zagotoviti varovanje letala, ter odstranitev s steze, da ne bi oviralo drugih udeležen-
cev v zračnem prometu.
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Odpoved motorja na varni višini
Najprej zagotovite hitrost plovilu, analizirjte terene pod seboj in izberete najboljšega za pristajanje.

POZOR! Sprejete odločitve na kateri teren nameravate pristajali potem, ko ste se odločili za 
postopek izvenletališkega pristanka, NE SPREMINJAJTE, čeprav zagledate kasneje boljši teren!

Če imate dovolj višine, reagirajte na sledeč način:

Preverite, če imate kontakt ključavnico v položaju II, če so stikala magnetov v položaju ON, če imate 
gorivo ter če so ventili dovodov goriva odprti. 

 Če se propeler ne vrti in je motor blokiran obstaja velika verjetnost, da je prišlo do hude okvare mo-
torja. V tem primeru ne poskušajte več vžigati motorja ampak izvedite varen izvenletališki pristanek.

Če se propeler prosto vrti in ga obrača zračni tok obstaja je velika verjetnost, da je vzrok odpovedi 
nekje na dovodu goriva ali na električni instalaciji. Če vam višina omogoča, preverite količino in ven-
tile dovoda goriva ter stikala magnetov in poskusite ponovno zagnati motor. Če so razmere za jadra-
nje ugodne, obdržite višino, počakajte, da se motor ohladi in ponovite postopek za vžig.

Izvenletališki pristanek
1. Zaprite dovode goriva
2. Ključ v kontaktni ključavnici zavrtite v pozicijo OFF
3. Previdno pristanite in pri tem vzdržujte parametre hitrosti
4. Po pristanku zapustite letalo

Izvenletališki pristanek mora biti izveden ob upoštevanju vseh normalnih parametrov leta.

Požar
Požar motorja na zemlji

Je sicer zelo redek pojav na področju letenja z ULN, če pa bi do njega prišlo postopati na sledeč na-
čin:

1. Zapreti oba ventila dovodov goriva
2. Zavreti letalo in dodati poln plin motorja
3. Odklopiti akumulator iz tokokroga (potegniti obroček pri stikalih na inst. plošči)
4. Kontakt ključ v poziciji “OFF” takoj po zaustavitvi motorja
5. Zapustiti letalo in začeti z gašenjem

POZOR! Po ugasitvi požara ne poskušajte ponovno zagnati motorja!

Požar motorja med letom

1. zapreti dovod goriva in izključiti magnete
2. dodati poln plin
3. Odklopiti akumulator iz tokokroga (potegniti obroček pri stikalih na inst. plošči)
4. ventilacija zaprta
5. bočno drsenje stran od ognja 
6. pripraviti se za izvenletališki pristanek

Postopki v sili
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Dim v kabini
Dim je verjetna posledica pregretja električnih vodov zaradi kratkega stika, zato je potrebno:

Obrniti ključ glavnega stikala na srednjo pozicijo, ki omogoča delovanje motorja a izključi vso 
ostalo elektro instalacijo, tudi električne instrumente (!), odklopiti akumulator iz tokokroga (po-
tegniti obroček pri stikalih na inst. plošči) ter čimprej pristati.

V primeru, da je dihanje oteženo in vidijivost iz kabine zelo poslabšana zaradi dima, odprite vrata 
kabine in jih pustite naj valovijo v zračnem toku. Ko letite z odprtimi vrati, pod nobenim pogojem ne 
prekoračite 90 km/h (50 kts).

Zaledenitev vplinjačev
     
Prvi znaki so glasen tek motorja in izguba moči motorja.

Teoretično se lahko pojavi tudi s temperaturami do +10 stopinj Celzija, če je raven vlage v zraku do-
volj visoka.
Pri dvotaktnih motorjih je zelo redka, saj se ti mažejo z mešanico olja in bencina. Večja verjetnost za-
ledenitve obstaja pri motorjih, ki uporabljajo čisti bencin (direkten vbrizg olja), še večja pa pri 
štiritaktnih motorjih. 
Vstopni zrak v karburatorje je predgret, saj vodi preko hladilnika vode preden doseže vplinjače. 
Zaradi tega je možnost zaledenitve vplinjačev majhna.

V primeru zaledenitve zmanjšamo višino in izvedemo postopek izvenletališkega  pristanka.

Vzburjenje (flutter) krilc ali repnih površin
Pojav zaznamo kot močno tresenje repnih površin, krilc, ali celotnega letala. Pojavi se pri hitrem 
vzburjenju komand pri PREVELIKI hitrosti. 

Pravilna reakcija: zmanjšanje plina in dvig nosu letala za zmanjšanje hitrosti
     

POZOR! Vzburjenje lahko povzroči trajne poškodbe in neupravljivost letala! Po pristanku ob-
vezno pregledati celoten sklop komand pri pooblaščenem serviserju!

Prekoračitev največje dovoljene hitrosti VNE
V primeru prekoračitve hitrosti VNE počasi zmanjšati hitrost, nadaljevati let z nežnimi odkloni ko-
mand, čimprej varno pristati ter pregledati letalo pri pooblaščenem serviserju.

Postopki v sili
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Uvod

Sestavljanje in 
razstavljanje letala

Dnevni pregled

Predpoletni pregled

Normalni postopki 
in priporočene hitrosti

Normalni postopki 
Normalni postopki
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Normalni postopki

Uvod
Za normalne postopke je predvidena lista preverjanja.

Sestavljanje in razstavljanje letala

Pozor! Pred vsakim sestavljanjem in razstavljanjem (krila, rep) je potrebno letalo za nekaj časa 
spraviti v zaprt prostor. V nobenem primeru ne sestavljajte letala na vročem soncu oz. pri tem-
peraturah večjih od 20°C, saj v nasprotnem primeru letala ali njegovih delov fizično ne bo moč 
sestaviti!

Montaža kril
Za montažo kril so potrebne tri osebe. Najprej 
podložite vsa tri kolesa tako, da se letalo ne 
more premikati.

Dobro očistite in namažite glavne krilne zatiče, 
zatiče na nosilcu ter luknje v katere jih boste 
vstavili.

Pripravite vijake, matice, podložke in ključe. 
Ročico flapov v kabini postavite v nevtralno 
pozicijo, ročico zračnih zavor pustite prosto, 
obrnjeno navzdol.

Približajte prvo polovico krila. Dve osebi naj 
jo držita vsaka na enem koncu, tretja pa po-
maga vtakniti nosilec v odprtino na trupu. Ko 
je krilo približno 10 cm od trupa vtaknite skozi 
odprtine še električne kable, cev goriva in cevi 
pitostatične sonde.

Nato počasi približajte krilo čisto do trupa, 
oseba pri njem pa naj pomaga vstaviti pogone 
zračnih zavor in flaperonov v svoja ležišča. Pri 
tem naj oseba na koncu krila pomaga z isto-
časnim potiskanjem krila proti trupu in rahlimi 
pomiki (največ za kak centimeter) navzdol, 
navzgor, levo in desno vstaviti krilo v končni 
položaj, tako, da se krilni zatiči naslonijo na 
svoje puše.

Po tej operaciji oseba na koncu krila zadrži 
krilo v tej poziciji, ostali dve dvigneta drugo 
polovico krila, jo približata ter ponovita zgoraj 
navedeni postopek.
Ko vstavita nosilec v režo in pomakneta kri-
lo blizu trupa, oseba pri trupu spusti krilo in 
vstavi cevi ter kable kot na drugi strani. Nato 
oseba na koncu krila z zgoraj opisanimi gibi 
in potiskanjem krila proti trupu porine krilo v 

svoje končno ležišče, ter ga zadrži v tej poziciji. 
Pri tem ji oseba pri trupu pomaga, da se vse 
komande usedejo v svoja ležišča. Potem, ko 
sta obe polovici krila v svoji končni legi, oseba 
pri trupu odpre vrata letala in vstavi oba zatiča 
nosilca. Najprej vstavite zatič na desni strani 
kabine (gledano v smeri leta),  zatem še levega. 
Osebi na konceh kril mu pomagata z rahlimi 
pomiki kril navzgor oz. navzdol. 

Ko so zatiči vstavljeni lahko pomagača na kon-
cih kril spustita krili. Šele sedaj smete popol-
nom odpreti vrata kabine.

Sledi preverjanje polnih odklonov palice, fla-
pov in zračnih zavor. Vse komande morajo 
dovoljevati polne odklone brez velike sile, ter 
brez zatikanj ali trdih mest.

V zatiče nosilcev nato vstavite vijake, na njih z 
zadnje strani aluminijaste pokrovčke, ter pod-
ložke in privijačite samozaporne matice.
Ko vstavite in zategnete centralni vijak z varo-
valno matico, vtaknite konektorje električnih 
vodov in povežite cevi goriva in pitostatičnega 
sistema. 
Na desno krilo montirjte pitotovo cev, pri če-
mer pazite, da ne zamenjate cevk dinamičnega 
in statičnega tlaka.

Ko zaključite dela v kabini, prilepite preko reže 
med trupom in krilom varovalni plastični trak. 
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Za demontažo kril najprej podložite vsa tri ko-
lesa, da se letalo ne more premikati.
Spraznite oba krilna rezervoarja tako, da od-
prete oba ventila v kabini ter ventil na drenažni 
posodi pod pokrovom motorja, pod katerega 
postavite posodo za gorivo.

Ta operacija traja nekaj časa, zato med tem 
časom lahko demontirate rep ter  opravite na-
slednje:
odstranite varovalni trak med krilom in tru-
pom, iztaknete konektorja krilnih porabnikov 
v kabini, iztaknete cevi pitostatičnega sistema 
med krilom in trupom v kabini, odvijačimte pi-
totovo cev na krilu in iztaknemo cevi tudi tam, 
odvijete sredinski vijak ter oba vijaka zatičev 
nosilca krila, jih izvlečemo ter odstranimo 

POZOR! ZATIČEV ŠE NE IZVLEČEMO

Šele ko so rezervoarji popolnoma prazni, iz-
taknite cevke goriva v kabini. Pri tem pazite, da 
začepite del cevi, ki gleda iz krila, zato, da nam 

eventualni ostanek bencina pri nagibu letala 
ne začne teči v kabino ali po šipi, ker poškodu-
je lexan - material iz katerega je narejena šipa.
Osebi na krilih naj rahlo dvigneta konca kril. 
Oseba pri trupu previdno naj izvleče zatiče 
(enega po enega) iz nosilcev krila. Zatem mora-
ta osebi na koncu kril mirovati, kajti previsoko 
ali prenizko dvignjeno krilo lahko poškoduje 
konstrukcijo v kabini.

Oseba pri trupu naj sedaj rahlo dvigne prvo 
polovico krila in jo začne vleči navzven. Pri tem 
ji oseba na koncu krila pomaga z rahlimi gibi 
na vse strani (največ nekaj cm). Ko krilo izstopi 
iz ležišča, ga počasi popolnoma izvlečeta ven 
in položita na mehko podlago, da se naležna 
površina ne bi poškodovala. Tretja oseba med-
tem drži drugo polovico na svojem mestu, brez 
premikanja.

Za drugo polovico krila ponovite zgoraj nave-
deno operacijo.

Skica montaže oz. demontaže kril

Demontaža kril

Normalni postopki

http://www.pipistrel.si
http://www.pipistrel.si


26 SINUS ultralight motorglider pipistrel.si 27SINUS ultralight motorgliderpipistrel.si

Ročico trimerja v kabini postavite v prednji položaj. Odstranite varovalni pokrovček ali nalepko, ki 
zapira luknjo vijaka tako kot tudi tesnilni samolepljivi trak, ki zakriva režo med smernim in višinskim 
stabilizatorjem.S priloženim natikalnim “T” ključem, pritisnite varovalko vijaka navzdol in istočasno 
zavrtite ključ v nasprotni smeri urinega kazalca dokler se ta popolnoma ne odvije. 
Sedaj potiskajte naprej celotni višinski rep z rahlimi udarci dlani, dokler zatiči ne izskočijo iz ležišč, ter 
ga odstranite.
Višinski rep vselej odložite na ravno, mehko in čisto površino, da ne bi poškodovali površine. 

Normalni postopki

Montaža višinskega repa
Višinsko krmilo mora biti na svojih tečajih, to pomeni, da morata biti za montažo višinski stabilizator 
in višinsko krmilo združena. Ročico trimerja v kabini postavite v prednji položaj. Dobro očistite zatiče, 
ležišča puš ter njihove luknje. Z mastjo namažite zatiče in puše v katere boste rep nasadili. Celoten 
rep približajte ležišču in ga porinite z višinskim krmilom v pripravljeno ležišče v smeri proti nazaj. 
Pazite, da je višinsko krmilo ves čas odklonjeno do konca navzdol. Važno je tudi, da preverite, ali je 
sedel do konca v ležišče. S priloženim natikalnim “T” ključem nato pritisnite varovalko pritrdilnega 
vijaka navzdol in istočasno vrtite v smeri urinega kazalca do konca navoja oz. dokler vijak ni trdno 
pričvrščen. Ko preverite, da ste vijak dobro privili, izvlecite ključ tako, da varovalka vijaka objame nje-
govo glavo in preprečuje odvitje. Varovalka se mora dvigniti na višino glave vijaka. Režo med stabili-
zatorjem in vertikalnimi repnimi površinami prelepite s trakom.
Na koncu obvezno preverite prosto gibanje in polne odklone palice navzgor in navzdol.

Demontaža višinskega repa

Skica montaže oz. demontaže višinskega repa

http://www.pipistrel.si
http://www.pipistrel.si


26 SINUS ultralight motorglider pipistrel.si 27SINUS ultralight motorgliderpipistrel.si

Smerno krmilo približjte tečajem ter ga nasadite najprej na zgornji, nato še na spodnji tečaj. 

Smerno krmilo nato maksimalno odklonite najprej v eno stran, tako da lahko približate samovaroval-
no matico M10 s podložko, ki morate vnaprej namazati s kemičnim varovalom. S  ključem 10 matico 
ju privijte na vijaka smernega krmila ter narahlo zategnite. Nato odklonite smerno krmilo še v na-
sprotno stran in operacijo ponovite.

Ko ste privili obe matici, smernemu krmilu narahlo preverite polne odklone v levo in desno.

Demontaža smernega krmila
Smerno krmilo maksimalno odklonite najprej v eno stran tako, da lahko s ključem 10 odvijačite 
matico vijaka, s katero je smerno krmilo pritrjeno na spodnji gibljivi tečaj. To je vijak, ki leži med cen-
tralnim vijakom (vrtiščem) in vijakom, ki drži pletenice. Centralnega in vijaka, ki drži pletenice se ne 
dotikajte! Smerno krmilo odklonte še v nasprotno stran in operacijo ponovite.

Ko ste odvili obe matici, smerno krmilo narahlo dvigajte in snemmite še z zgornjega tečaja.

Skica montaže oz. demontaže smernega krmila

Montaža smernega krmila

Normalni postopki
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Normalni postopki

Dnevni pregled
Dnevni pregled je enak predpoletnemu pregledu

Predpoletni pregled
POZOR! Vsi navedeni pregledi v tem poglavju morajo biti opravljeni PRED VSAKIM LETOM, pa 
čeprav je od prejšnjega pregleda minilo malo časa! 

Za predpoletni pregled je odgovoren pilot. Pregled mora biti opravljen natančno in 
odgovorno, rezultat pregleda pa vpisan v knjižico letala pred poletom. 

Če katerikoli del ali operacija ni taka kot jo zahteva ta priročnik, je pred letom NUJNO POTREBNO  
napako odpraviti, ker lahko sicer povzroči nepravilno delovanje letala, kar ima lahko za posledico 
telesne poškodbe ali celo smrt!

Skica predpoletnega pregleda

12

1
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7
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15

16

171819
20

21 22

1 Pokrovi motorja, motor 8 Desno krilo - zadnji rob 15 Horizontalne rep. po

2 Drenažna posoda 9 Desna zračna zavora 16 Centralni del trupa

3 Spinner 10 Spoj trupa s krilom 17 Spoj trupa s krilom

4 Propeler 11 Centralni del trupa 18 Leva zračna zavora

5 Gl. podvozje in desno kolo 12 Horizontalne rep. površ. (desno) 19 Levo krilo - zadnji rob

6 Desno krilo - prednji rob 13 Vertikalne rep. površ. (desno) 20 Zaključek krila, luči

7 Zaključek krila, luči 14 Vertikalne rep. površ. (levo) 21 Levo krilo - prednji rob

22 Gl. podvozje in levo kolo
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Bralci elektronske različice lahko kliknete na številke postaj, da vidite fotografije. Ostali obrnite na stran 88 
oz. 89 tega priročnika.

Pokrovi motorja, motor
Nivo hladilne tekočine (modela 582, 912): do polovice posodice
Nivo olja (model 912): med označenima zarezamana paličici
Količina olja za vbrizg (črpalka za vbrizg olja - opcija): zadostna količina za predvideno trajanje leta

Pletenice plina, čoka in črpalke olja: – brez mehanskih poškodb, mehak prosti tek brez zatikanja

Hladilniki in razne cevi: – brez mehanskih poškodb in puščanja.  Zračni filtri čisti in nepoškodovani

Izpušne cevi, kolektorji: kompaktni, se ne smejo premikati, brez razpok,vzmeti nepoškodovane in na 
svojih mestih, gumi blažilci nepoškodovani

Puščanje goriva ali olja: madeži na vodih, motorju ali spodnjem pokrovu motorja

Zobniški reduktor: puščanje olja, pritrjenost vijakov in čepov

Vijaki pokrova motorja: pritrjeni, pokrovi brez poškodb

Drenažna posoda 
Spustiti približno 1/3 dl goriva (paziti na onesnaževanje tal) iz posode in zatisniti drenažni ventil

Spinner - aerodinamični pokrov glave propelerja
Spinner: brez mehanskih poškodb, razpok, vijaki zategnjeni
Vijaki in matice: zavarovani

Propeler
Kraki in glava: brez mehanskih poškodb, razpod ipd., čista
Vijaki in matice: zavarovani
Propeler vario: mehko premikanje kota krakov

Glavno podvozje in kolo
Pritrditveni vijaki podvozja na trup: zategnjeni
Podvozje: brez mehanskih poškodb, razpok itd, očiščeno
Platišče: brez mehanskih poškodb, razpok itd, očiščeno
Os kolesa in matica: zategnjeni
Zavorna pletenica in obod: nepoškodovana in brez prepogibov ali ostrih zavojev
Cev olja pri hidravljičnih zavorah: brez mehanskih poškodb
Pogon zavornih čeljusti: prosto gibajoč
Guma: brez razpok, pravilen tlak
Blatnk: brez poškodb, dobro pritrjen, očiščen, brez blata, trave itd.

Krilo - prednji rob
Stanje površine: čista površina, brez razpok, udrtin, odstopanj barve, rob brez razpok in razlepljanj
Pitotova sonda: pritrjena, brez mehanskih poškodb ali zvitij, preverite da ni zamašena ali polna vode., 
odstranite zaščitno pokrivalo
Drenažne luknje: prepričajte se da so čiste oz. jih očistite

1

2

3

4

5

6
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Zaključek krila, luči
Površina: čista, brez razpok, udrtin oz. odstopanj barve

Krilo - zadnji rob
Površina: čista, brez razpok, udrtin, odstopanj barve ter razlepljanj
Tesnilni trak med flaperonom in krilom: nepoškodovan in pravilno prilepljen
Flaperon: čista površina, brez razpok, udrtin, odstopanj barve, razlepljanj, brez navpične in stranske 
zračnosti na tečajih; preveriti prosti hod navzgor in navzdol

Zračna zavora, pokrov rezervoarja
Zračna zavora: čvrsta, gibanje brez zatikanja, popolno leganje v ležišče, vzmeti nepoškodovane
Pokrov rezervoarja: privit; cevka brez tujkov, umazanije

Spoj trupa s krilom, pokrov komand, antena, pokrov padala
 
Samolepilni trak: pravilna namestitev, brez odlepljanj
Pokrov komand, antene in njenego podnožje: čvrsta pritrditev

Centralni del trupa in priključek repa
Površina: čista, brez razpok, udrtin ter odstopanj barve

Horizontalne repne površine
Površina: Čista, brez razpok, udrtin, odstopanj barve, brez razlepljanja na prednjem in zadnjem robu
Tečaji: brez zračnosti v vseh smereh
Centralni pritrditveni vijak na vrhu višinskega stabilizatorja: preveriti zračnost (zategnjenost)
Samolepilni trak med smernim in višinskim stabilizatorjem: pravilno prilepljen
Višinsko krmilo: preveriti prosti gibanje navzgor in navzdol, brez navpične in stranske zračnosti

Vertikalne repne površine
Prehod iz trupa v rep: brez razpok, udrtin, odstopanj barve, predvsem po sredini
Površina: čista, brez razpok, udrtin, odstopanj barve
Tečaji: brez zračnosti
Priključki pletenic smernega krmila: nepoškodovani, vijaki na svojih mestih

Repno kolo

Vijak nevtralne pozicijske kroglice: zategnjen
Blatnik: brez mehanskih poškodb, pritrjen in brez tujkov - zemlje, umazanije
Guma: pravilen tlak, brez razpok
Vilica: brez deformacij, ležaj in pozicijska kroglica namaščena
Držalo vilice: matica zategnjena, brez deformacij
Če ima letalo upravljivo zadnje kolo preverimo stanje vzmeti in trdoto sklopke.
Dvignite rep letala tako, da je kolo v zraku in preveriti prosto gibanje kolesa in prosto gibanje preko 
polnega hoda krmila levo-desno

7 20
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Opozorilo: zunanji predpoletni pregled naj se vrši po vrstnem redu od točke 1 do 22
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Pregledi v kabini
Komandna plošča in instrumenti: preveriti
Varovalke: privite na svojem mestu
Ročica odklopa akumulatorja iz tokokroga: v poziciji priklopljenega akumulatorja (ročica odklonje-
na proti požarni steni)
Ključ na poziciji OFF: kontrolne lučke ter elektronski instrumenti ugasnjeni
Ključ na poziciji ON: kontrolne lučke ter elektronski instrumenti prižgani
Pravilna začetna nastavitev instrumentov

Nosilci in priključki kril: brez vidnih deformacij na rešetki, vidnem delu nosilcev krila, zatičih ter
priključnih vijakih krila; vijaki zatičev vstavljeni in matice pravilno zategnjene, enako sredinski vijak
Priključki dovoda goriva, cevk merilca hitrosti in električnih kablov: vstavljeni in na pravem mestu
Plastika na kontrolnih odprtinah nivoja goriva v rezervoarjih: čista in brez razpok
Varnostni pasovi:brez poškodb, preizkusiti odpiralnega sistema - mehko odpiranje; pritrdilne točke 
brez poškodb
Vstopna vrata, prednje steklo: popolno zaklepanje vseh treh točk, mehak hod, trdna pritrditev teča-
jev; stekla čista, brez pok, z vsemi vijaki ali kovicami .
Ročica flapov: Zaskočni sistem in trdota gumba. Prosto gibanje po celotnem hodu.  Brez prostih ho-
dov ali poškodb.
Ročica zračnih zavor: Do konca navzgor in zaklenjena (zračne zavore zaprte in zaklenjene)

Radio napeljava: preizkus stikal, pregled konektorjev in slušalk; preizkus radio zveze
Nivo (količina) olja za vbrizg (pri nekaterih modelih): zadostna količina za predvideno trajanje leta.
Akumulator (pri nekaterih modelih): čvrsta pritrditev, nivo tekočine (če ni suhi model), kontakti pri-
trjeni in čisti.
Ročica reševalnega padala (opcija): varovalka odstranjena, zagotovljen neoviran in hiter dostop z 
roko

Normalni postopki in priporočene hitrosti
Vstop v kabino izvedite tako, da odprete vrata ter jih dvignete do krila, da se srebrni gumbek zasko-
či. Nato se usedite na rob kabine, se z obema rokama oprite na rob kabine in se povlecite na sedež. 
Nato dvignite notranjo nogo preko komandne palice ter povlecite še drugo nogo v kabino. Ko ste se 
usedli, preverite nastavitev pedal, drugače nastavite dolžino vašim nogam primerno tako, da izvleče-
te verovalni zatič med obema pedaloma, porinete pedala naprej oz. nazaj ter ju z zatičem ponovno 
zablolikarte na želeni luknji.

Vrata spustite tako, da potegnete za srebirni gumbek in NE za kljuko. Nato zavrtite kljuko tako, da se 
premakne DO KONCA preko mrtve točke (kliknite tukaj za sliko), ter preverite, da so vse tri zapiralne 
točke pravilno zaprte.

Ko pripnete varnostne pasove, jih s potegom sponke prilagodite vaši velikosti

Pozor! Varnostna pasova morata posadko čvrsto privezati na sedež, zlasti v razgibani atmo-
sferi, saj lahko pride do neljubega udarca z glavo ob cevi ali nosilec krila.
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Zagon motorja

Pred vžiganjem motorja

Opozorilo! Za pravilno uporabo in varnost letala se je potrebno spoznati z omejitvami in opo-
zorili konstruktorja motorja. Pred zagonom motorja se prepričajte, da je prostor okrog propelerja 
ter vzletna steza prosta oziroma da na njej ni nobenih oseb ali predmetov. Zaželjeno je, da se za-
žene motor proti vetru.

Preverite, če je količina goriva zadostna za predvideno trajanje leta.
Preverite, če sta varovalki pitotove cevi in rešvalnega padala odstranjeni.
Pritisnite na zavore glavnih koles.

Vžig motorja

Preverite, če so ventili dovodov goriva odprti. 
Nastavite korak propelerja na mali (gumb propellerja odvit popolnoma v levo)
Ključ za vžig naj bo v poziciji OFF: (ni kontakta).
Vključite čok (ročica nazaj). S tem je mešanica goriva bogatejša. Če je motor topel čoka ne vključite!
Obrnite ključ na pozicijo ON (dva premika v smeri urinega kazalca).
Premaknite stikalo za magnete na pozicijo ON.
Pritisnite tipko za pogon in jo držite stisnjeno, dokler se motor ne zažene.
Premaknite ročico za plin v položaj da motor, če je dvotakten, ne prekorači 3500 vrtljajev, če je štiri-
takten pa 2500 vrtljajev.
Postopoma potisnite ročico čoka naprej.

Opozorilo! V primeru zelo mrzlega motorja obstaja možnost, da motor ne vžge, če čoka ne 
zapremo do konca. Zato takrat ročico čoka zelo močno potisnite nazaj in jo zadržite nekaj deset 
sekund tako, da se bo mešanica obogatila.

Ogrevanje in preizkus delovanja motorja

Dvotakten motor segrevajte na 3500 obratov/min.. Štiritakten motor pa na 2500 obratov/min., do-
kler motor ne doseže delovne temperaturo (za različne motorje je temperatura različna)

Pri preizkušanju motorja: 
Postavite letalo proti vetru. Nastavite moč motorja na 3500 obratov/min. (2-taktni motorji) oz. 4000 
obratov/min. (4-taktni motorji) za pravilni preizkus magnetov.
Izklopite posamezno stikalo za magnete in za vsak magnet posebej preverite, da je padec obratov 
manjši od 200 obratov/min za 2-taktne motorje oz. 300 obratov/min. za 4-taktne motorje.
Preverite, da se temperatura motorja giblje v mejah normale.

Opozorilo! Izogibajte se daljšim obdobjem delovanja motorja pri minimalnih obratih, da se 
svečke ne zamažejo in da se motor preveč ne segreje.

Z blokiranimi zavorami in krmilno palice odklonjeno v smeri proti sebi: 
Ročico za plin potisnite do konca in preverite, če se vrtljaji gibljejo med maksmalnimi priporočljivimi 
in maksimalnimi dovoljenimi.

Motor pri polnem plinu ne bo dosegel 5800 obratov na minuto. Motorji so tovarniško nastavljeni, 
da dosežejo 5300 - 5500 obratov na minuto na nivoju morja, pri temperaturi 20° C in propelerju na 
malem koraku. Maksimalni obrati motorja na zemlji se lahko spreminjajo, odvisno od letnega časa 
(temperature) in nadmorske višine.  

Opozorilo! Če so vrtljaji pod ali nad določeno mejo, preverite pogonsko skupino in instalacije.

Normalni postopki
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Vožnja po zemlji
Vožnja po zemlji se ne razlikuje od ostalih letal z repnim kolesom. Na začetku vožnje po zemlji je po-
trebno preveriti delovanje zavor na kolesih.

Če pričakujete, da bo vožnja po zemlji dolga, pomislite na čas ogrevanja motorja in začnite z vožnjo 
po zemlji takoj po zagonu motorja. Ogrevajte motor med samo vožnjo po zemlji tako preprečite, da 
bi se motor zaradi dolge vožnje po zemlji začel pregrevati.

Točka čakanja

Preverite, da se temperatura pri največjih vrtljajih giblje v mejah normale.
Preverite varnostne pasove in zaprtost vrat na vseh treh točkah.
Ročico flapov premaknite na drugo pozitivno stopnjo.
Vrtljaji motorja naj bodo na minimumu.
Popustite zavore.

OPOZORILO! Če se motor začne pregrevati zaradi dolge vožnje po zemlji in čakanja, ugasnite 
motor in počakajte, da temperaure motorja padejo nazaj na normalne vrednosti. Če je to mogo-
če, obrnite nos letala v veter - tako bo okoli hladilnikov motorja več zračnega toka in motor se bo 
ohladil hitreje.

Vzlet in vzpenjanje
Preden začnete z premikanjem, preverite, če so:
Zračne zavore: zaprte in blokirane
Ventil za gorivo: popolnoma odprt
Količina goriva: vsaj najmanjša predvidena
Varnostni pas: zapet
Vrata od kabine: varno zaprta
Trimer: v sredinski poziciji ali nekoliko naprej
Ročica flapov: druga pozitivna stopnja (ročica popolnoma navzgor)
Korak propelerja: mali (gumb propelerja odvit popolnoma v levo)
Steza za vzletanje: prosta 

Sedaj popustite zavore, pripeljite se na stezo in se poravnajte z njeno osjo. Dodajte plin.
Preverite, da so obrati motorja pri polnem plinu med 5300 in 5500.

Opozorilo! Dodajajte motorju moč postopoma.

POZOR! V primeru, da motor pri polnem plinu ne doseže 5300 - 5500 obratov, TAKOJ 
PREKINITE VZLET, zaustavite letalo in preverite, da je propeler nastavljen na mali korak.

Začnite premikanje s krmilno ročico 1/3 naprej in med pospeševanjem razbremenite zadnje kolo. 
Ko dosežete hitrost vzleta (60-70 km/h; 32-38 kts), nežno potegnite palico k sebi, da se dvignete.

Opozorilo! V primeru vzleta s stranskim vetrom (max 28 km/h (15 kts)) začnite vzlet z nagnje-
no krmilno ročico v smeri iz katere piha veter in odmerjajte primerno komande. Bodite posebej 
pozorni na smer poletanja in poravnanost z osjo steze.

Normalni postopki
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Vzpenjanje

Potem ko vzletite, pritisnite na zavore koles zato, da zavrite kolesa. Zavore lahko nato popustite.
Z motorjem pri največji moči pospešujte in vzdržujte hitrost vzpenjanja. 
Pri 90 km/h (50 kts) in nad 50 metri (165 ft), postavite flaperone na prvo stopnjo, pri 110 km/h (60 kts) 
in nad 100 metri (330 ft) pa jih postavite v nevtralno. Zmanjšajte obrate motorja za približno 10% (ve-
lja le za model 912) in nadaljujte z vzpenjanjem pri 115 km/h (62 kts).

Nastavite trimer na pozicijo za vzpenjanje 
Medtem nadzirajte, da temperature in obrati ne presežejo dovoljenih vrednosti. 

Oporozilo! Če je potrebno, zmanjšajte število obratov in povečajte hitrost, da ohladite motor.

Ko je dosežete predvideno višino, izravnajte in zmanjšajte število vrtljajev motorja.

Horizontalni let
Pred začetkom potovanja in ko je letalo že izravnano, ponovno preverite količino goriva.
Določite željene parametre leta in držite letalo v ravnotežju. 
Za počasnejše potovanje je možna uporaba flapov na vmesni poziciji, za hitro pa v negativni poziciji.

POZOR! Letalo Sinus je občutljivo na pravilno nastavitev flaperonov. Da bi leteli varno in 
učinkovito, morate zakrilca nastaviti glede na želeno hitrost leta. Kot pilot morate vedeti, da je 
pri velikih hitrostih sila, ki deluje na flaperone, precej velika. Da bi preprečili preobremenitve, je 
zelo pomembno, da letite s pravilno nastavitvijo flaperonov, saj lahko v nasprotnem primeru res-
no poškodujete dele komand. Pri hitrostih večjih VNE, četudi so flaperoni postavljena na nega-
tivno stopnjo, lahko zaradi preobremenitve pride do fluttra, izgube kontrole nad letalom, resnih 
poškodb in celo smrti. 

OPOZORILO! Nad 150 km/h (80 kts) letite izključno le s flaperoni postavljenimi na negativno 
stopnjo!

Pri izravnanem letalu pogosto kontrolirajte parametre motorja. Pri modelu 912 je zelo pomembno 
kontrolirati tudi nivoje goriva v rezervoarjih. Model 912 je opremljen s povratnim vodom goriva le 
v levi rezervoar, zato se gorivo počasi pretoči iz desnega v levi rezervoar. Da bi to preprečili, zaprite 
ventil desnega rezervoarja in ga ponovno odprite šele, ko se nivo goriva v levem zniža!

Let v nemirni atmosferi

V primeru turbulence (za dvižne tokove in/ali sunke vetra) zmanjšajte hitrost in vzdržujte letenje z 
nevtralno pozicijo flapov. 

Opozorilo! Obrati motorja naj bodo taki, da se hitrost giblje v zelenem polju na brzinomerju.
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Spuščanje in približevanje
Počasi zmanjšajte hitrost na 90 km/h (48 kts), nastavite korak propelerja na mali (gumb propelerja 
odvit popolnoma v levo) ter postavite flape na prvo stopnjo (+9°)
Ko ste v osi steze postavite flape na drugo pozitivno stopnjo (+18°).
Regulirajte število vrtljajev motorja tako, da obdržite zahtevano hitrost. To nastavite s trimerjem.
Med spuščanjem pogosto preverjajte temperature in jih vzdržujte na normalnih vrednostih.

Opozorilo! Med spuščanjem zmanjšajte moč motorja. Pri dolgih spuščanjih z motorjem na 
minimalnem plinu v enakomernih intervalih v sunkih dodajajte moč motorju, da ne zamažete 
svečk.
Opozorilo! S flapi v drugi poziciji lahko odklonimo prečno krmilo - krilca le do polovice hoda 
palice!

Izravnajte se z osjo pristajalne steze in zmanjšajte število obratov motorja na minimum.
Izvlecite zavore letala in vzdržujte hitrost 90 km/h (48 kts). Kot spuščanja uravnavajte z zavorami in ne 
s plinom.

Opozorilo: pri stranskem vetru ali turbulenci povečajte hitrost kolikor je potrebno za popoln 
nadzor letala.

Pristajanje

Opozorilo! Za karakteristike glej poglavje Zmogljivosti

Ravnanje in dotik naj se vršita pri naslednjih parametrih hitrosti:

Z maks. težo (mirno ozračje) 75 km/h (40 kts) IAS
Z maks. težo v nemirnem ozračju (do max. 28 km/h (15 kts) bočnega vetra) 78 km/h (42 kts) IAS

 

Opozorilo! Pristajajte z istočasnim dotikom vseh treh koles (repno kolo se mora dotakniti tal 
istočasno kot glavna kolesa). Ob dotiku morajo biti pedala v sredinskem položaju (brez odklona 
smernega krmila)

Ko so vsa tri kolesa stalno na tleh, postopoma zavirajte, držite krmilno ročico nazaj in kontrolirajte 
smer z pedali in zavorami. Če dolžina pristajalne steze to omogoča, zmanjšujte hitrost letala brez za-
viranja, s krmilno ročico rahlo vnaprej, tako da se zadnje kolo nekoliko razbremeni.

Pozor! Po dotiku ne smete zapreti zračnih zavor, ker to povzroči nenadno povečanje vzgona 
in odskok. V primeru odskoka morate palico držati nazaj (k sebi). Ne poizkušajte “loviti” letala 
s korekcijo višinskega krmila! Letalo se bo namreč po nekaj manjših odskokih samo umirilo. 
Pomembno je le, da s pedali obdržite smer. Zavore zaprite šele, ko se je letalo popolnoma zausta-
vilo! 
Opozorilo! Če nameravate izvesti pristajanje s podaljškom (touch and go), morate pred po-
novnim vzletom previdno zapreti in zakleniti zračne zavore!
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Pristajanje z bočnim vetrom

Opozorilo! Bočni veter podaljša pot zaustavljanja (glej poglavje Zmogljivosti).

Pri pristajanju z bočnim vetrom sledite naslednjim napotkom:
Krmilna palica proti vetru (rahel nagib v veter), nagib »podprite« z nasprotno nogo (če je letalo na-
gnjeno v levo, dodajte desno nogo in obratno). Počasi se spuščajte s krilom proti vetru (bočnno drse-
nje v veter), da obdržite letalo v oli steze.

Pozor! Pred dotikom je potrebno letalo izravnati iz drsenja tako, da je nos letala poravnan z 
osjo steze.

Parkiranje
Zavirajte letalo s pritiskom na pedala.
Ponovno preverite padca vrtljajev na magnetih. 
Ohladite motor tako, da ga pustite teči eno minuto na najnižjih vrtljajih.
Obrnite ključ za vžig na OFF. Nastavite korak propelerja na mali (gumb propellerja odvit popolnoma 
v levo). Odprite vrata letala.
Odpnite varnostne pasove. Odklenite zračne zavore in pustite ročico da prosto visi, vstavite zatič ro-
čice za aktiviranje reševalnega padala.
Izstopite na letala (pazite, da ne stopite na blatnike koles)
Blokirajte kolesa in nadenite zaščitno pokrivalo na pitotovo cev.

Opozorilo! V primeru, da je letalo parkirano v nagnjenem položaju zaprite en ventil dotoka 
goriva, da se izognete pretakanju goriva iz enega rezervoarja v drugega.

Ponovni vžig motorja med letom
Ta postopek se nanaša na ponovni zagon motorja, ki sledi namernemu drsnemu letu (jadranju)

Zmanjšajte hitrost na okoli 90 km/h (50 kts) in nastavite korak propelerja na mali
Postavite ključ v ključavnici na pozicijo II (ALL ON)
Magneti vključeni (ON)

POZOR! Preden pritisnete na gumb zaganjača se prepričajte, da propeler ni v poziciji “na nož” 
temveč na malem koraku (gumb propelerja ob instrumentni plošči in popolnoma odvit v levo).

Če se je motor ohladil, dodajte čok. Motor vžigajte s popolnoma odvzetim plinom.

OPOZORILO! Ne obremenjujte motorja dokler je še hladen, letite z majhno močjo (npr. 3000 
obratov na min. pri 90 km/h (50 kts)) da ga postopno ogrejete.
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Uvod
Ta poglavje vsebuje podatke o kalibriranih hitrostih,hitrostih prevlečenega leta in vzletnih karakteri-
stikah. Podatki v tem poglavju so izračunani iz podatkov testnih letov z uporabo povprečnih tehnik 
vodenja letala.

Umerjanje (kalibracija) merilnika hitrosti
Zaradi zanemarljive položajne napake in napake konstrukcije pitotove cevi upoštevamo,da je prika-
zana hitrost enaka kalibrirani. IAS = CAS

Hitrost prevlečenega leta
Hitrosti prevlečenega leta pri maksimalna vzletni teži:

zakrilca v negativnem položaju: 69 km/h (36,7 kts)

zakrilca v nevtralnem položaju: 66 km/h (35,6 kts)

zakrilca na prvi pozitivni stopnji: 65 km/h (35,0 kts)

zakrilca na drugi pozitivni stopnji: 63 km/h (34,0 kts)

Vzletne sposobnosti

Navedene karakteristike navedene v tem poglavju se nanašajo na sledeče letalne pogoje: 
    
polna vzletna teža 450 kg (pilot in sopotnik)
brezvetrje
suha travnata steza, z nizko pokošeno travo
nadmorska višina 100 m (330 ft)
pogoji atmosfere standardni 

Navedeni podatki o dolžinah poletanja se lahko spremenijo zaradi vplivov vetra, temperatu-
re, višine, čistosti površine kril, propelerja itd.

SINUS Model 503 Model 582 Model 912 
dolžina steze za vzlet (MTOW) propeler vario 123 m (405 ft) 100 m (330 ft) 93 m (305 ft)

dolžina steze za vzlet (preko 15 m (50 ft) ovire) 215 m (705 ft) 170 m (555 ft) 153m (450 ft)

Opomba: podatki dolžine steze za vzlet preko 15 m ovire veljajo v primeru, ko letalo po od-
lepljanju leti s hitrostjo Vx.
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Vpliv nadmorske višine
Tabela prikazuje vrednosti dolžine steze za vzlet pri različnih nadmorskih višinah.

Nadmorska višina (m) 0 500 1000 1500
Zračni tlak (hPa) 1012 954 898 845
Temperatura (°C) 15,0 11,7 8,5 5,2

Dolžina steze za vzlet [m (ft)]
Model 503 123 (405) 155 (505) 191 (625) 224 (735)

Model 582 100 (330) 139 (455) 170 (555) 195 (640)

Model 912    93 (305) 117 (380) 143 (465) 165 (540)

Pozor! če je temperatura višja od standardne je potrebno upoštevati, da je dolžina poletanja 
približno D = 1,10 • (Dh + Dt - D0), pri čemer je:
Dh = dolžina steze za vzlet na dani višini, 
Dt = realna dolžina steze za vzlet na nivoju morja, 
D0 = dolžina steze za vzlet na nivoju morja pri 15°C.

Graf prikazuje vrednosti dolžine steze za vzlet v odvisnosti od nadmorske višine.
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Vpliv vetra
Hitrost vetra (čelnega, bočnega ali hrbtnega) spremeni hitrost letala glede na zemljo. S čelnim ve-
trom je hitrost letala glede na zemljo pri poletanju in pristajanju manjša od prikazovane zračne hitro-
sti na brzinomerju, zato je potrebna dolžina za vzlet oz. pristajanja krajša. Enako velja tudi za hrbtni 
veter, kjer je hitrost letala glede na zemljo večja in zato so dolžine večje. V pomoč naj vam bodo na-
slednji podatki, ki so pridobljeni s testiranjem in imajo zato le informativno vrednost.
 

Zmogljivosti
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S čelnim vetrom se dolžina potrebne steze za vzlet in pristanek skrajša za približno 8 metrov (25 ft) 
za vsakih 5 km/h (3 kts) hitrosti vetra.
Primer: z 10 Km/h (6 kts) čelnega vetra bo torej poletna dolžina približno 16 metrov (50  ft) krajša od 
tiste navedene v podatkih o letalu.

S hrbtnim vetrom se dolžina potrebne steze za vzlet in pristanek podaljša za približno 18 - 20 me-
trov (60 - 65 ft) za vsakih 5 km/h (3kts) hitrosti vetra.
Primer: z 10 Km/h (6 kts) hrbtnega vetra bo torej poletna dolžina približno 36 – 40 metrov (120 - 130 
ft) daljša od tiste navedene v podatkih o letalu.

Pozor! Vpliv hrbtnega vetra enake jakosti je torej več kot dvakrat večji od čelnega.
         
Tabela prikazuje vrednosti dolžine steze za vzlet za hrbtni (-)  in čelni veter (+).

Veter (m/s) -3 -2 -1 0 2 4 6

Dolžina steze za vzlet [m (ft)]
Model 503 193 (630) 165 (540) 143 (465) 123 (405) 99 (325) 80 (260) 69 (225)

Model 582 172 (565) 145 (475) 123 (405) 100 (330) 84 (275) 70 (230 59 (195)

Model 912 146 (655) 124 (405) 105 (345)    93 (305) 76 (245) 64 (210) 54 (175)

Graf prikazuje vrednosti dolžine steze za vzlet v odvisnosti od hrbtnega (-)  oz. čelnega (+) veter.
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Vpliv temperature
Tabela prikazuje vrednosti dolžine steze za vzlet v odvisnosti od temperature

Temperatura (°C) 13 20 25 30 35

Dolžina steze za vzlet [m (ft)]

Model 503 123 (405) 147 (480) 165 (540) 177 (580) 191 (625)

Model 582 100 (330) 127 (415) 145 (475) 157 (515) 165 (540)

Model 912 93 (305) 114 (375) 125 (410) 134 (440) 144 (470)

Zmogljivosti
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Graf prikazuje vrednosti dolžine steze za vzlet v odvisnosti od temperature.

Vzpenjanje
Tabela prikazuje lastnosti letala v vzpenjanju pri maksimalni vzletna teži in standardnih atmosferskih 
pogojih.

SINUS Model 503 Model 582 Model 912 
hitrost najboljšega dviganja 110 km/h (60 kts) 115 km/h (62 kts) 115 km/h (62 kts)

največje dviganje (MTOW) 3,2 m/s (640 fpm) 4,4 m/s (880 fpm) 6,5 m/s (1300 fpm)

dviganje pri  140 km/h (75 kts) 2,8 m/s (560 fpm) 4,2 m/s (840 fpm) 6,3 m/s (1260 fpm)

Vpliv višine
Tabela in graf prikazuta lastnosti letala v vzpenjanju pri maksimalni vzletni teži in standardnih atmo-
sferskih pogojih na različnih višinah pri hitrosti najboljšega vzpenjanja Vy.

SINUS Model 503 Model 582 Model 912
0 m (0 ft) 3,2 m/s (640 fpm) 4,2 m/s (840 fpm) 6,5 m/s (1300 fpm) 
500 m (1600 ft) 2,9 m/s (580 fpm) 3,9 m/s (780 fpm) 6,0 m/s (1200 fpm)

1000 m (3300 ft) 2,5 m/s (500 fpm) 3,5 m/s (700 fpm) 5,5 m/s (1100 fpm)

1500 m (5000 ft) 2,3 m/s (460 fpm) 3,3 m/s (660 fpm) 4,9 m/s (980 fpm)
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Potovanje
Podatki veljajo za tipično potovalno konfiguracijo 75% moči (polnilnega tlaka) motorja, pri maksi-
malni vzletni teži in letenju na nadmorski višini 500 m (1650 ft) z zakrilci na negativni stopnji pri stan-
dardnih atmosferskih pogojih.

SINUS Model 503 Model 582 Model 912 
potovalna hitrost (BAM2) 150 km/h (80kts) 160 km/h (87 kts)    180 km/h (100 kts)  

Potovalna hitrost je odvisna od višine križarjenja, skupne teže letala ter kota propelerja.

Spuščanje
Spuščanje in kot spuščanja uravnavamo z zračnimi zavorami.
Propadanje z izvlečenimi zakrilci in polnimi zračnimi zavorami znaša 2,5 m/s (500 fpm) pri 90 km/h (48 
kts) in 4,0 m/s (800 fpm) pri 115 km/h (62 kts).

SINUS Model 503 Model 582 Model 912 
maks. propadanje z zr. zavorami 5,5 m/s

(1100 fpm)
5,5 m/s

(1100  fpm)
5,5 m/s

(1100 fpm)

Drsni let
To je let z ugasnjenim motorjem pri hitrostji najboljšega drsnega razmerja ali najmanjšega pro-
padanja

V primeru nenadne odpovedi motorja, ali po hotenem ugasnjenju motorja po katerem ga zaradi ob-
jektivnih razlogov ne moremo več zagnati in v pogojih brez termičnega ali dinamičnega dviganja 
zraka je potrebno:

Uvesti letalo v režim leta najboljšega drsnega razmerja, če hočete preleteti z dane višinenajvečjo 
razdaljo. To vam omogoči, da boste dosegli najmanjši kot spuščanja, kar je zlasti pomembno, če mo-
rate doseči oddaljen prostor za pristanek.

Uvesti letalo v režim leta najmanjšega propadanja, če hočete z dano višino ostati v zraku čimveč 
časa, kar je zlasti pomembno, če čakate, da se bodo drugi udeleženci v zračnem prometu umaknili z 
vzletno-pristajalne steze, ali če iščete primeren prostor za izvenletališki pristanek.

SINUS Model 503 Model 582 Model 912 
hitrost najmanjšega propadanja 90 km/h (48 kts) 90  km/h (48 kts) 90  km/h (48 kts)

najmanjše propadanje (BAM2) 1,24 m/s (205 fpm) 1,24 m/s (205 fpm) 1,24 m/s (205 fpm)

najmanjše propadanje (VARIO) 1,02 m/s (204 fpm) 1,02 m/s (204 fpm) 1,02 m/s (204 fpm)

hitrost najboljše finese 95 km/h (51 kts) 95 km/h (51 kts) 95 km/h (51 kts)

najboljša finesa (BAM 2) 1:23 1:23 1:22
najboljša finesa (VARIO) 1:30 1:30 1:29
finesa pri 150 km/h (80 kts) 1:18 1:18 1:18

Opozorilo! Ob nenadni odpovedi motorja (zlasi v vzpenjanju) pride vedno do izgube višine 
preden z letalom dosežemo parametre leta najboljšega željenega drsnega režima. Ta izguba viši-
ne tipično znaša 20 metrov (65 ft).
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Pristajanje
Dolžina steze za pristajanje z zaustavljanjem je odvisna od skupne teže letala, hitrosti dotika, nad-
morske višine, komponente vetra, ter uporabe zemeljskih zavor. Pri pristajanju s polno obremenje-
nim letalom (MTOW) na višino letališča 100 m (300 ft) nad nivojem morske gladine v pogojih brez-
veterja z uporabo kolesnih zavor znaša ta 110 metrov (330 ft). Če ste v letalu brez sopotnika se ta 
razdalja skrajša za  približno 10 metrov (30 ft).

Pozor! Zahtevana velikost vzletno-pristajalne steze je najmanj 250 m x 30 m  (820 ft x 100 ft) z 
ovirami v osi steze pod kotom največ 4°. Uporaba krajših stez je izjemoma dovoljena le izkušenim 
pilotom na  ter lastno odgovornost vodje zrakoplova.

Sposobnosti pri bočnem vetru
Največja bočna komponenta vetra za vzlet in pristanek je 28 km/h z zakrici na drugi pozitivni stopnji.

Vg diagram

Zmogljivosti
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Dodatne letalne karakteristike
SINUS Model 503 Model 582 Model 912 

izguba vzgona z izvleč. zakrilci
63 km/h 
(34,0 kts)

63 km/h 
(34,0 kts)

63 km/h 
(34,0 kts)

izguba vzgona z uvleč. zakrilci
66 km/h 
(35,6 kts)

66 km/h 
(35,6 kts)

66 km/h 
(35,6 kts)

potovalna hitrost (75% moči) 
170 km/h 

(81 kts)
191 km/h 

(92 kts)
200 km/h 

(97 kts)

največja hitrost z izvlečenimi zavorami
160 km/h 

(86 kts)
160 km/h

(86 kts)
160 km/h

(86 kts)

največja hitrost z zakrilci na 1.st.
130 km/h

(70 kts)
130 km/h

(70 kts)
130 km/h

(70 kts)

največja hitrost z zakrilci na 2. st.
110 km/h

(60 kts)
110 km/h

(60 kts)
110 km/h

(60 kts)

maneverska hitrost
141 km/h 

(76 kts)
141 km/h 

(76 kts)
141 km/h 

(76 kts)

največja dovoljena vodoravna hitrost
186 km/h

(97 kts)
205 km/h

(111 kts)
220 km/h

(119 kts)

hitrost, ki je ne smemo preseči (VNE)
225 km/h

(122 kts)
225 km/h

(122 kts)
225 km/h

(122 kts)

hitrost dviganja z največjim kotom Vx

85 km/h
(46 kts)

85 km/h
(46 kts)

87 km/h
(47 kts)

hitrost najboljšega dviganja Vy

110 km/h
(62 kts)

115 km/h
(65 kts)

115 km/h
(65 kts)

največje dviganje (MTOW)
3,2 m/s

(640 fpm)
4,4 m/s

(880 fpm)
6,5 m/s

(1300 fpm)

dviganje pri 140 km/h
2,8 m/s

(560 fpm)
4,2 m/s

(840 fpm)
6,3 m/s

(1260 fpm)

hitrost najmanjšega propadanja
90 km/h
(48 kts)

90 km/h
(48 kts)

90 km/h
(48 kts)

najmanjše propadanje (BAM 2)
1,24 m/s
(250 fpm)

1,24 m/s
(250 fpm)

1,24 m/s
(250 fpm)

najmanjše propadanje (VARIO)
0,96 m/s
(185 fpm)

1,03 m/s
(205 fpm)

1,03 m/s
(205 fpm)

največje propadanje z zavorami
5,5 m/s 

(1100 fpm)
5,5 m/s

(1100 fpm)
5,8 m/s

(1100 fpm)

hitrost najboljšega drsnega razmerja
95 km/h
(51 kts)

95 km/h
(51 kts)

95 km/h
(51 kts)

najboljše drsno razmerje (BAM 2) 1:23 1:23 1:22
najboljše drsno razmerje (VARIO) 1:30 1:30 1:29
drsno raz. pri 150 km/h (VARIO) 1:18 1:18 1:18

dolžina poletanja (MTOW VARIO)
123 m
(405 ft)

100 m
(330 ft)

93 m
(305 ft)

dolžina poletanja preko 15 m ovire
215 m
(705 ft)

170 m
(555 ft)

153m
(450 ft)

največja dosegljiva višina (MTOW)
6100 m

(20.000 ft)
7000 m

(23.000 ft)
8800 m

(29.000 ft)

čas prevoja iz 45° na 45° nagib 4,2 s 4,2 s 4,2 s
max.trajanje leta (z 10% rezervo) 5,3 h 4,8 h 5,8 h
poraba goriva pri potovalni hitrosti 10,2  l/h 11,5  l/h 9,2 l/h
dolet pri potovalni hitrosti 930 km 930 km 1100 km
največje dovoljene obremenitve +4 G  -2 G +4 G  -2 G +4 G  -2 G
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Pozor! Površine kril in propelerja morajo biti veno čiste in suhe ter nepoškodovane! Profili kri-
la in propelerja so laminarni, zako lahko vsaka poškodba površine ali umazanija (voda, sneg ipd.) 
na njih nevarno zmanjšajo letalne sposobnosti letala. Zlasti se poveča minimalna hitrost, dolžina 
steze za vzlet in pristanek, propadanja, porabe: zmanjša se sposobnost vzpenjanja, plafon leta, 
drsno razmerje ter posledično trajanje leta. Nekatere od navedenih vrednosti se lahko spremeni-
jo tudi za 30%!

Podatki o hrupu
Vsi modeli letala Sinus povzročajo na 150 metrih (500 ft) pri polni obremenitvi, največji dovoljeni hi-
trosti in plinu potrebnem za ohranjanje vodoravnega leta hrup merjen s tal, manjši od 65 dB.
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Podatki in zapis 
o teži in ravnotežju 
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Teže, tehtanja, težišče

Uvod
To poglavje vsebuje   podatke  o  teži, obtežitvah in položaju težišča, ki so pogoj za varno uporabo 
letala.

Postopek tehtanja 
Postopek tehtanja letala za določanje teže in težišča praznega letala:

Preverite, če so vsi vpisani vgrajeni deli na svojih mestih.
Odstranite vse tuje predmete (orodje,rezervno olje,krpe).
Izpraznite gorivne rezervoarje razen neuporabnega goriva.
Napolniti maksimalno količino olja.
Uvlecite zakrilca, krmila pustite v nevtralem položaju
Letalo nivelirajte v horizontalni položaj v zaprtem prostoru.
S pomočjo libelo postavite spoj spodnjega in zgornjega motornega pokrova v vodoravni položaj 
tako, da podložite repno kolo.
Z letalom v vodoravnem položaju odčitajte vrednosti na tehtnicah pod kolesi, odštejte taro, če ob-
staja
Z uporabo svinčnice določite točno razdaljo osi obeh koles od vpadnega roba v korenu krila in vred-
nosti  v centimetrih vpišite na mesta v skici tehtanja spodaj.

Z uporabo formule izračunajte ročico težišča.

Ročica težišča CG (X) = ((G2 / G) x b) + a

Obrazec tehtanja

Točka tehtanja in simbol Odčitek tehtnice Tara Neto
Desno  glavno kolo (GD)
Levo glavno kolo (GL)
Repno kolo (G2)
Izmerjena teža (G = GD + GL +G2)
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Podatki in zapis o teži in ravnotežju
Podatki o osnovni prazni teži na prejšnji strani veljajo samo za točno določeno serijsko številko letala 
in registracijo letala, ki je podana.

Sinus model:

Serijska številka:

Registracija:

Vgrajena oprema:

Določanje teže in ravnotežja za let
Teža (kg) Ročica Moment kg/cm Opombe

Osnovna prazna teža

  

Opozorilo! Za vsak novo vgrajen del je v tabelo potrebo vnesti težo in ročico ter zračunati pol-
ožaj novega težišča. Prav tako je potrebno izračunati moment, kar storite tako, da težo novega 
dela pomnožite z ročico. Nato vse momente seštejemo in dobljeno delimo z vsoto tež.

Pozor! Položaj varnega območja težišča je odmaknjen od prednjega roba v korenu krila med 
235 mm in 398 mm. Teža pilota in sopotnika težišča ne premake izven varnega območja. Isto ve-
lja za težo goriva v gorivnih rezervoarjih.

Pozor! Če je v letalo vgrajeno reševalno padalo, je teža prtljage v prtljažnem prostoru omeje-
na na 1kg za model 503, 2 kg za model 582 in 4 kg za model 912.

Teže, tehtanja, težišče
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Ultralahko letalo Sinus je dvosedežno jadralno 
letalo razpetine 15 m z repom T izvedbe, nare-
jeno iz kompozitnih materialov.

Je visokokrilec z v nosu vgrajenim pomožnim 
motorjem, ki ga lahko v zraku ugasne, ter s po-
stavitvijo propelerja na nož zmanjša upor in se 
obnaša kot jadralno letalo. 

Ima prosto gibljivo ali upravljivo repno kolo, 
zračne zavore, ter zavore na glavnih kolesih.
Krilca in flapi so povezani ter delujejo kot fla-
peroni, tako, da ima letalo možnost letenja z 
negativnim in pozitivnim kotom krilc.
Letalo ima dvojne komande, saj je namenjeno 
poleg športa tudi šolanju pilotov UL jadralnih 
in UL letal. Trimer je mehanski, vzmetni.

Komande prečnega krmila, flapov, in višinske-
ga krmila so izvedene z togim pogonom, smer-
nega krmila pa s pletenicami.
Vsi priključki krilnih komand so izvedeni tako, 
da se avtomatsko zavarujejo, če letalo pravilno 
sestavimo, drugače ga ne moremo sestaviti.
Vsi modeli imajo tritočkovne varnostne pasove,  
nastavljive pedale in vzvode zemeljskih zavor 
na njih. 

Rezervoarja za gorivo  sta  integrirana v krilih, 
ter imata samostojna zaporna ventila v kabini. 
Polnjenje rezervoarjev je možno skozi odprti-
no na vrhu krila, ali z električno črpalko.Poleg  
optične kontrole nivoja v rezervoarjih imata 
ločeni  signalni lučki rezerve goriva. Drenaža je 
izvedena z drenažno filtersko posodo na naj-
nižji točki sistema.  

Konektorji na ceveh so samozaporni, tako, da 
ob razstavitvi letala gorivo ne steče iz rezervo-
arjev. 

Zasteklitev je izvedena z 2 milimetrskim anti 
UV lexanom, ki se ob ev. udarcu ne razleti.
Zavore na glavnih kolesih so bobnaste,  pogon 
je izveden s pletenico (opcija disk s hidravljiko) 
Zračenje je izvedeno z zračnikom in oknom na 
vratih. Grethe kabine je izvedeno s toplin zra-
kom motorja.

Letalo ima aerodimnamične blatobrane na ko-
lesih in spinner na propelerju.
Propeler je v standardni verziji PIPISTREL 
BAM 2, ki je bil preizkušen in homologiran že 
z drugimi plovili Pipistrel. Kot opcija je možen 
propeler VARIO, ki omogoča spreminjanje kota 
v zraku, ter postavitev propelerja na nož za 
jadranje.

Elektroinstalacija je izvedena tako, da je možno 
preizkusiti posamezne tokokroge motorja, po 
potrebi izključiti celotno instalacijo, ali pa pu-
stiti v delovanju samo motor, vse ostalo pa iz-
ključiti (v primeru požara). Kot opcijo je možno 
vgraditi pozicijske luči, prednjo luč ter AC luči.  

Požarna stena je zaščitena z toplotno in hrup-
no izolacijo. Serijsko so vgrajeni instrumenti 
motorja in letalni instrumenti z vizualnim alar-
mom mejnih in prepovedanih vrednosti. 
Vsi modeli imajo možnost vgraditve raketnega 
reševalnega sistema.

Uvod
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Plastični deli:

Tkanine: GG160, GG200,  90070, 92110, 92120, 91125, 92140,  92145, KHW200

Roving: NF24

Pena: 75 kg/m3 PVC 3mm, PVC 5 mm, PVC 8mm

GFK: debeline 3 mm, 5 mm, 7 mm

Barva: gelcoat

Toplotna zaščita: sendvič steklo - aluminij

Kovinski deli:

Cevi iz materialov:  Fe0146, Fe 0147, Fe0545, Fe1430, AC 100, CR41 in LN9369

Pločevina iz materialov:  Fe0147 in Al 3571

Polne palice iz materialov: Fe 1221,  Fe 4732,  Č4130,  Al 6082, CR41 in Al 6362

Pletenica: AISI 316

Vijaki in matice jekleni trdote 8/8

Plastični deli so narejeni iz steklenih, karbonskih in kevlarskih vlaken nemškega proizvajalca Inter-
glas, vezivna tekočina pa je povsod Schoifflerjeva epoxy smola. 
 

Vsi deli letala so bili testirani na varnostni faktor 1,8 oz. 7,2 G
Vsi deli so narejeni v namenskih kalupih tako, da ne more priti do odstopanj.

Pri projektiranju, izdelavi, ter preizkušanju so bili upoštevani naslednji predpisi:
• Bauvorschriften  für Ultraleichtflugzeuge des Deutschen Aero Club e.V.Beauftragter des 
Bundesministeriums für Verkehr 
• JAR-1  microlight definition 
• JAR-VLA –določeni deli 
za slovensko tržišče tudi: Pravilnik o ultralahkih napravah R Slovenije 

Vsi materiali se uporabljajo tudi pri gradnji jadralnih in 
motornih letal in ustrezajo letalskim standardom. 

Opis letala in sistemov
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Kontrolni vzvodi v pilotski kabini
V letalo so vgrajene dvojni kontrolni vzvodi za vsakega člana posadke posebej in krmilni vzvodi za 
skupno rabo posadke. 

Dvojni krmilni vzvodi so: pilotska palica, pedala smernega krmila z kolesnimi zavorami

Kontrolni vzvodi za skupno uporabo : ročica plina, ročica čoka, ročica zakrilc, ročica trimerja, ročica 
zračnih zavor, ventili dotoka goriva, ročice zapahov vrat in ročica za aktiviranje reševalnega padala. 

Instrumentalna plošča

Opis letala in sistemov

Opomba: Letala, izdelana pred letom 2004 so praviloma opremljena z opozorilnimi lučkami za 
gorivo zaradi drugačne izvedbe vizuelne kontrole količine goriva na krovu. (Možne so izjeme.)

http://www.pipistrel.si
http://www.pipistrel.si


54 SINUS ultralight motorglider pipistrel.si 55SINUS ultralight motorgliderpipistrel.si

Letalo ima možnost dveh tipov instrumentnega stolpiča in sicer klasično varianto s pnevmatskimi 
letalnimi instrumenti in elektronskim instrumentom za prikazovanje parametrov motorja, ali pa po-
polnoma elektronsko varianto z multifunkcijskim instrumentom Brauniger Alpha MFD, ki prikazuje 
parametre leta in motorja.
Obe verziji imata še klasičen kompas ter kazalec drsenja. Pa komandni plošči so še: ročica propelerja 
vario, konektor  12 V,  ter ročica za uravnavanje gretja kabine.
Kot opcija je na voljo XL instrumentalna plošča, ki ima dovolj prostora za vse dodatne instrumente 
ter odlagalni prostori za zemljevide in ostale pripomočke na vsakii strani kabine. 
Vsa letala od sredine leta 2003 dalje so serijsko opremljena z akustičnimi alarmi, ki pilotu pomagajo 
prepoznai nevarne parametre leta kot so: minimalna hitrost, maksimalna hitrost, visok/nizek pritisk 
olja itd. Jakost akustičnega alarma je nastavljiva z gumbom na instrumentalni plošči.

Brauniger Alpha MFD multifunkcijski instrument 

• Nova verzija tega instrumenta (V315) vključuje akustični variometer in VNE alarm.
• Nekatere izvedenke tega instrumenta je potrebno prižgati in ugašati ločeno od glavne-
ga stikala - ključa. 
• Ko zapuščate letalo se vselej prepričajte, da je ta instrument ugasnjen, da ne bi po ne-
potrebnem izpraznili njegove notranje baterije. 

Podvozje
Tip podvozja je dvocikel s prosto gibljivim repnim kolesom (z opcijo upravljivega repnega kolesa).

Razmak glavnih koles: 1,60 m
Razdalja med glavnima in repnim kolesom: 4,27 m
Dimenzije gum: 4,00'' x 6'' (gl. kolesi), 2,50'' x 4'' (repno kolo)
Tlak v pneumatikah: 1,0 - 1,2 kg/cm2  (gl. kolesi), 0,6 kg/cm2 (repno kolo)
Zavore:            bobnaste ali diskaste na glavnih kolesih, z ročicama na pilotskih in učenčevih pedalih
Zavorna tekočina: DOT 3 ali DOT 4
Razdalja med osmi glavnih koles in osjo zadnjega kolesa:                                                                  4,25 m

Sedeži in varnostni pasovi
Sedeži so brez lastne notranje strukture in niso nastavljivi. Pasovi so H izvedbe vpeti na treh pritrdil-
nih točkah. 

Pitot in statični sistem
Pitot cev je vgrajena pod spodnjo stranjo desnega krila. Voda skupnega in statičnega tlaka iz poliure-
tanskih cevi sta napeljana do instrumentov. 

Zračne zavore
Zračne zavore se nahajajo v krilih. Prek vzvodov se z odklepanjem ter vlekom ročice v kabini navzdol 
iz gornje površine krila dvigneta plošči. Zavore se uporabljajo samo kot pripomoček v pristajalni kon-
figuraciji za zmanjšanje drsnega razmerja.

Opis letala in sistemov
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Pogonska skupina
Letala Sinus so lahko opremljena s tremi različnimi motorji in sicer: Rotax 503, Rotax 582 in Rotax 912.
 

Opis motorjev:

Motor: ROTAX 503 (dvotaktni, dvocilinderski vrstni, 497 cm3)
dvojni elektronski vžig - dva vplinjača

Hlajenje: prisolno zračno z lastnim ventilatorjem
Mazanje: z  dodajanjem olja v gorivo ali z lastno ćrpalko za vbrizg olja 
Reduktor za prenos moči na propeler: Rotax tip “B” ali “C”
Prenos: 1 : 2,58 ali 1: 2,62 (opcija 1:3)
Električni magnetni generator: 170 W pri 6000 o/min
Zaganjač: električni
Moč: 45 (49) konjskih sil pri 6600 o/min
Akumulator: 12 V, 8 Ah

Motor: ROTAX 582 (dvotaktni, dvocilinderski vrstni, 580 cm3)
dvojni elektronski vžig - dva vplinjača

Hlajenje: prisilno vodno z lastno  črpalko in hladilnikom
Mazanje: z  dodajanjem olja v gorivo ali z lastno ćrpalko za vbrizg olja 
Reduktor za prenos moči na propeler: Rotax tip “B” ali “C”
Prenos: 1 : 2,58 ali 1: 2,62 (opcija 1:3)
Električni magnetni generator: 170 W pri 6000 o/min
Zaganjač: električni
Moč: 64 konjskih sil pri 6600 o/min
Akumulator: 12 V, 8 Ah

Motor: ROTAX 912UL (4-taktni, štiricilindrski bokser, 1211 cm3)
dvojni elektronski vžig -  dva vplinjača

Hlajenje: Cilindri zračno z zrakom propelerja, glave prisilno vodno z lastno 
črpalko in hladilnikom, drugi gibljivi deli oljno z lastno črpalko

Mazanje: centralno oljno z lastno črpalko in hladilnikom
Reduktor za prenos moči na propeler: integriran
Prenos: 1 : 2,27
Električni magnetni generator: 250 W pri 5500 o/min
Zaganjač: električni
Moč: 80 konjskih sil pri 5500 o/min
Akumulator: 12 V, 8 Ah

Pletenice uporabljene pri vseh treh motorjih so negorljive, v kovinskih plaščkih in v teflonski samo-
mazalni oblogi.

Opis letala in sistemov
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Shema pogonov plina in čoka

Plin Čok

Modela 503 in 582 Model 912

Opis propelerjev 

Propeler Pipistrel BAM2: dvokraki kompozitni, nastavljivi kot na zemlji, premer 1660 mm
Propeler Pipistrel VARIO: dvokraki kompozitni, nastavljivi kot v zraku, premer 1620 mm 

Propeler Pipistrel VARIO
Namen uporabe propelerja z nastavljivim kotom elis je optimizirati letalne zmogljivosti predvsem 
med vzletanjem, križarjenjem in drsnim letom z ugasnjenim motorjem (jadranjem).

OPOZORILO! Vselej letite tako, da lahko v vsakem trenutku dosežete teren za izvenletališki 
pristanek. To še posebej velja za letenje v ugasnjenim motorjem, saj se lahko zgodi, da morebit-
na okvara zaganjača, motorja ali propelerja prepreči ponovni zagon motorja in s tem normalno 
nadaljevanje leta.

Uporaba

manjšanje koraka elise večanje koraka elise

Indikacija nastavitve koraka elis je centralni vijak v vrtljivem gumbu. Pri majhnem koraku tiči vrh vija-
ka vijaka globoko v notranjosti, s povečevanjem koraka pa se pomika navzven.
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http://www.pipistrel.si


58 SINUS ultralight motorglider pipistrel.si 59SINUS ultralight motorgliderpipistrel.si

Vzlet se vrši na majhnem koraku propeleja, saj bo tako izkoristek elis največji. Propeler nastavite na 
majhen korak tako, da popolnoma odvijete gumb VARIO propelerja na instrumentni plošči v smeri 
nasproti urinega kazalca. Pred samim vzletom morate preveriti delovanje propelerja VARIO. Nastavite 
propeler na majhen korak in se prepričajte, da pri polnem plinu obrati ne presežejo maksimalnih 
vrednosti. Nato zavrtite gumb propelerja v smeri urinega kazalca dokler morete in opazujte padec 
obratov motorja. Obrati naj ne padejo za več kot 400 obratov na minuto.

OPOROZILO! Večkrat preverjajte obrate motorja in poskrbite, da so znotraj dovoljenih 
vrednosti. 

Če povečate korak elise (vrtenje gumba v smeri urinega kazalca) bo prišlo do padca obratov motorja. 
Nikoli ne dopustite, da bi elisa na velikem koraku začela dušiti motor. Če pa to tega le pride, nemu-
doma zmanjšajte korak elise, da dosežete optimalni režim motorja za križarjenje.

POZOR! Prekoračeni maksimalni dovoljeni obrati motorja in/ali “dušenje” motorja zaradi pre-
velikega koraka elis lahko poškodujeta motor in propeler.

Postavljanje propelerja “na nož”

POZOR! Propeler postavljajte na nož le pri ugasnjenem motorju in minimalnem koraku.

Hitrost leta naj bo 90 km/h (50 kts). Povlecite kovinski obroč za glavo gumba VARIO propelerja na 
instrumentni plošči proti sebi do konca hoda. Nato v tej poziciji zavrtite kovinsko bazo glave gumba 
za približno 20° v smeri urinega kazalca, da se ta zaskoči. Propeler je v tej točki postavljen približno 
70° glede na zračni tok. Da propeler postavite popolnoma na nož (90°), je potrebno gumb še nekaj-
krat zavrteti v smeri urinega kazalca - do konca hoda. Med vrtenjem je potrebno glavo gumba stalno 
vleči proti sebi.

Vrnitev propelerja nazaj v prvotno pozicijo

Ko želite vrniti propeler v prvotno pozicijo, najprej zmanjšajte hitrost na 90 km/h (50 kts), povlecite 
kovinsko bazo glave gumba rahlo proti sebi, nato jo zavrtite v obratni smeri urinega kazalca in pori-
nite naprej do instumentne plošče.

POZOR! Nikoli ne poskušajte ponovno zagnati motorja s propelerjem v poziciji “na nož”, 
saj lahko pride do resnih poškodb motorja, propelerja in konstrukcije letala.

Opis letala in sistemov
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Gorivni sistem
Opis: krilni rezervoarji z oddušnikom in odprtino za točenje na vrhu ter 

električno  črpalko za lažje točenje
Ventili: ločeni, za zaporo goriva vsakega rezervoarja posebej
Drenažna posoda: s filtrom in ventilom na požarni steni pri motorju
Kapaciteta rezervoarjev: 30 + 30 litrov
Količina neuporabnega goriva: 2 litra
Filer za gorivo: kovinski v drenažni posodi

Cevi so namenske za gorivo, toplotno zaščitene s homologirano steklo-teflonsko prevleko. Modela 
503 in 582 nimata povratnega voda goriva od motorja v rezervoarje, model 912 pa ga ima.

OPOZORILO! Zaradi pozicije odjemalne točke za gorivo v rezerovarjih lahko pride do preki-
njevanja dotoka goriva v motor, če dlje časa letite sorazmerno nekoordinirano in je rezervoar, ki 
je nasproti smeri drsenja zaprt. Če se to zgodi, poravnajte letalo nazaj v koordiniran let in takoj 
odprite ventil rezervoarja, da preprečite popolno odpoved motorja.

Shema napeljave goriva modelov 503 in 582

Shema napeljave goriva modela 912 brez povratnega voda

Opis letala in sistemov
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Električni sistem
Opis: standardna 12 V za napajanje porabnikov, instrumentov in polnjenje 

akumulatorja z dvojnim ločenim sistemom magnetnega vžiga
Glavno stikalo: v obliki ključavnice za upravljanje z magnet in porabniki
Stikali magnetov ločeni, za vsak magnet posebej
Ostala stikala: opremljena s kontrolno lučko in varovalkami za porabnike v tokokrogu
Akumulator: 12 V, 8 Ah ali 5 Ah
Izmerjeni tok nekaterih 
porabnikov:

Pristajalna luč: 4.5 A,
 Navigacijske luči/Bliskavke: 1 (konst.) - 2 (vrhovi) A , Luč kabine: 0.5 A, 

Radio & Transponder: Glej priročnik za uporabo posamezne naprave 

Sistem odklopa akumulatorja iz tokokroga
Na letalu Sinus je mogoče akumulator odklopiti iz tokokroga.

V kabini sta dve ročici za uporavljanje s sistemom odklopa akumulatorja iz tokokroga: ročica za od-
lop akumulatorja iz tokokroga in obroček za odklop akumulatorja iz tokokroga. Ročica za odklop 
akumulatorja iz tokokroga izgleda kot zastavica rdeče barve, najdete jo na požarni steni nad akumu-
latorjem na levi strani kokpita. Na to ročico je pritrjena žica, ki vodi do obročka za odklop akumula-
torja, ki se nahaja pod stikali na instrumentni plošči.
Da bi odklopili akumulator iz tokokroga, potegnite obroček pod stikali na instrumentni plošči. 
Za ponovni priklop akumulatorja v tokokrog uporabite ročico na požarni steni. Odklonite jo tako, da 
bo zastavica kazala proti požarni steni. Če boste to pravilno storili, boste čutili, da se je ročica zaskoži-
la. Akumulator lahko ponovno priklopite v tokokrog tudi v zraku (npr. po uspešno rešenem postopku 
v sili), ampak le z levega sedeža, saj lahko ročice z desnega sedeža ne morete doseči.

Shema napeljave goriva modela 912 s povratnim vodom

Opis letala in sistemov
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Shema električne napeljave vseh modelov letala Sinus
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Hladilni sistem

Hladilni sistem modela 503
Motor 503 je zračno hlajen in ima lastno prisilno hlajenje. Izvedeno z motorsko zračno turbino. 
Hladen zrak vstopa do motorja skozi odprtino na zgornjem pokrovu, topel pa izstopa skozi režo pod 
požarno steno.

Hladilni sistem modela 582
Motor 582 je vodno hlajen. Hladilno tekočino poganja lastna vodna črpalka skozi dvojni krogotok. 
Ko je motor še mrzel dvostopenjsko termostatsko stikalo dovoli kroženje tekočine le ob motorju. Ko 
se tekočina segreje, termostatski ventil zapre prvi tokokrog in odpre drugega ki potuje skozi hladil-
nik.

Sistem kroženja je zaprt, izveden s tlačnim pokrovom na hladilniku, ter posodico za odvečno tekoči-
no. V teh posodici mora biti pri hladnem motorju tekočina med označenima nivojema.

Priporočena hladilna tekočina je avtomobilska tekočina za hladilnike, razredčena v razmerju, ki pre-
prečuje zmrzovanje do  - 20 stopinj celzija.

Shema hladilnega sistema modela 582
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Hladilni sistem modela 912
Motor 912 ima cilindre zračno hlajene. Vstopna odprtina za zrak je na desni strani spodnjega pokro-
va motorja.

Glave so vodno hlajene. Hladilno tekočino poganja lastna vodna črpalka skozi hladilnik, ki je po-
stavljen za režo vstopnega zraka na zgornjem pokrovu. Motor nima termostatskega ventila. Sistem 
kroženja je zaprt, izveden s tlačnim pokrovom na cevi za dolivanje tekočine, ter posodico za odvečno 
tekočino. V tej posodici mora biti pri hladnem motorju tekočina med označenima nivojema. 

Motor ni opremljen s prikazovalnikom temperature vode ampak samo s prikazovalnikom tempera-
ture glave. Ker motor tudi nima prisilnega kroženja zraka je hlajenje odvisno predvsem od hitrosti gi-
banja letala skozi zrak in temperature zraka. Zato zlasti poleti odsvetujemo daljše delovanje motorja 
na tleh pri minimalnem plinu.

Priporočena hladilna tekočina je avtomobilska tekočina za hladilnike, razredčena v razmerju, ki pre-
prečuje zmrzovanje do  - 20 stopinj celzija.

Shema hladilnega sistema modela 912
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Mazalni sistem
Motorja 503 in 582 sta dvotaktna in prejemata potrebno količino olja z gorivom, ki mu dodamo 2% 
sintetičnega ali polsintetičnega.  Oba motorja imata možnost vgradnje črpalke za vbrizg olja (opcija). 
V tem primeru tankamo čist bencin, olje pa dodamo v za to namenjen rezervoar (priporočena olja 
glej poglavje 2.4)

Motor 912 je štiritakten s suhim karterjem  in ima centralno mazanje izvedeno z oljno črpalko. 
Potrebna količina olja se nahaja v zunanji posodi. Olje se ohlaja v hladilniku za vstopno zračno režo 
na levi strani spodnjega pokrova.

Opozorilo! Temperatura olja, pritisk ter kvaliteta so predpisani in ne smejo odstopati od pred-
pisanih vrednosti. Količino olja v sistemu preverjamo z nivojsko paličico v posodi olja. Nivo olja 
mora biti vedno med predpisanima vrednostima.

Shema mazalnega sistema modela 912

Sistem kolesnih zavor
Sistem kolesnih zavor je izveden tako, da lahko iz kabine zavrete posamezno glavno kolo. Kolesne 
zavore so bobnaste ali diskaste,  s hidravličnim pogonom (novi tip) ali pogonom na pletenico (stari 
tip).
Kolesne zavore uporablate tako, da pritiskate na vzvode, nameščene na vrh pedalov smernega 
krmila.

Zavorna tekočina pri hidravličnih zavorah je standardna DOT 3 ali DOT 4.

Navodila o tem, kako odzračiti napeljavo hidravličnih zavor najdete na strani 70 tega priročnika. V 
primeru, da vaše letalo slabo zavira si prosimo preberite poglavje na strani 71.
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Uvod

Periodični pregledi

Popravila in zamenjava 
rezevrnih delov

Preventivno vzdrževanje

Posebni pregledi

Drenaža in polnjenje
goriva

Priklop zunanjih virov 
napajanja

Privez letala

Shranjevanje

Čiščenje in nega letala

Rokovanje z letalom
in vzdrževanje

Rokovanje z letalom in vzdrževanje
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Uvod
To poglavje vsebuje navodila proizvajalca za  pravilno rokovanje z letalom na zemlji. Določa servisne 
in vzdrževalne zahteve, preventivno vzdrževanje in mazanje glede na pogoje uporabe letala.

Periodični pregledi letala
 Seznam in vsebina periodičnih pregledov letala (glej vzdrževalni priročnik).

Popravila in zamenjava rezervnih delov
Vsa popravila in zamenjavo delov morate prepustiti pooblaščenim servisom, razen del, ki spadajo v 
t.i. preventivno vzdrževanje.

Preventivno in periodično vzdrževanje
Preventivno vzdrževanje opravlja koristnik letala v predpisanih časovnih intervalih, ki jih določi pro-
izvajalec ter po potrebi, ko opazimo, da je kateri od delov poškodovan ali izdrabljen, in obsegajo 
naslednja dela: servisiranje in zamenjavo gum, servisiranje ali zamenjavo kolesnih ležajev, zame-
njavo poškodovanih varovalnih žic, mazanje, zamenjavo bočnih oken in varnostnih pasov, zame-
njavo žarnic in reflektorja, zamenjavo gorivnih vodov, servisiranje in zamenjavo akumulatorja, 
zamenjavo vžigalnih svečic, servisiranje in zamenjavo zračnega filtra.

Okvirni plan periodičnega vzdrževanja in pregledov je razviden iz naslednje tabele (za natančnejše 
informacije glej priročnik o vzdrževanju in popravilih).

Legenda:

Č Čičenje - opravi UPORABNIK letala

P Pregled - vizualni, pregledano, če je vse na svojih mestih, zračnost - opravi UPORABNIK letala

PO Podmazanje, oljenje - na vseh označenih mestih z zahtevanim mazivom - opravi UPORABNIK

Z Zamenjava - označeni del brezpogojno zamenjamo. 
Nezahtevne zamenjave opravi UPORABNIK, ostale POOBLAŠČENI SERVIS

PP Posebni pregled - meritev toleranc, iztrošenosti, funkcionalnosti - opravi POOBLAŠČENI SERVIS

R Revizija

dnevno
prvih
5 UR

50 
UR

100 
UR

250
UR

500 
UR

1.000 
UR

10.000 
UR

KRILA IN REPNE POVRŠINE PP R

stanje površine in strukture P PP

pomiki gibljivih delov brez zračnosti P  PP

ležaji - puše gibljivih delov P PO

luči P

zaščitni trak P P Z

pritrditev višinskega repa P P PP

drenažne luknje Č
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dnevno
prvih 
5 UR

50
UR

100
UR

250 
UR

500 
UR

1.000 
UR

10.000 
UR

TRUP PP R

stanje površine in strukture P PP

ležaji pogonske cevi višinskega krmila P PO

pritrdilne točke podvozja P P PP

vrata, tečaji P P PP PO

pletenice  z obodi smernega krmila P P PP

KABINA PP R

ročice komand,instrument tabla, sedeži P PP

zračnost komandnih palic P P PP

splošno stanje instrumentov in  pito. sis. P PP test

čistoča, pritrditev in celovitost stekel P P PP

stanje kovic P PP

varnostni pasovi in pritrdilne točke P PP

ročica padala P PP

konektorji v krila: gorivo, luči, P P PP

vijaki in zatiči nosilcev krila P P PP

zatiči in puše krila, priključki komand PP

PODVOZJE R

pnevmatike P P Z Z
stanje glavne noge in repne vilice, 
pritrditev, vijaki P P PP

platišča, osovine P

pletenice, obodi P PP Z

zavore, bobni P P Z

ležaji glavnih in repnega kolesa P PP Z

vijak repnega kolesa P Z

blatniki P P P

vijak repnega kolesa preverite in zatisnite vsakih 50 pristankov

KOMANDE R

zračnosti na splošno P P PP

komandni palici P PO PP

pedali (poškodbe, centraža, vzporedn.) P P P PO

pletenice pedal (smernega krmila) P PP

vijaki, vidni ležaji (rep, trup) PP PO

težko dostopni ležajii (v krilih, podu kabine) PO

tečaji krilc in repnih gibljivih površin PP PO

enakost dviga zračnih zavor P PP PO

trdota vzmeti zračnih zavor P

ročica flapov P PP PO

trimer P PO

vzmeti: flapov,  pedal,  trimerja,  varovalke stabilizat. vijaka PO P Z
unibol pogona zračnih zavor (če letite ali imate letalo shranjeno na mestih, 
kjer je povečana možnost kotorije (ob morju, mokriščih...) zamenjati vsaki 2 leti

nastaviteh hoda zraćnih zavor glej stran 69 za podrobna navodila

Rokovanje z letalom in vzdrževanje
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dnevno
prvih 
5 UR

50 
UR

100 
UR

250 
UR

500 
UR

1.000 
UR

10.000 
UR

MOTOR
natančna  navodila za vzdrževanje motorja so navedena v priloženem priročniku za uporabo motorja Rotax. 
Poleg tega je potrebno upoštevati tudi sledeče:
2 taktni motorji (REVIZIJA 300 UR) P
4 taktni  motorji (REVIZIJA 1.200 UR) P
olje v reduktorju 2-t motorjev Z Z
vijaki glave in izpuš kolektorja 2-t 
motorjev P P

vijaki pokrovov motorja P P P
nosilec motorja P P PP
blažilci nosilca motorja in razni drugi 
gumi blažilci P PP Z

filtri zraka P P Č Z
elek. kontakti in konektorji, pritrditev 
cevi, hladilnikov P P PP

kolektor in izpušni lonec P P PP Z
vzmeti izpuš. kolektorja in 
protipožarne zaščite P P Z
pletenice ročice plina, čoka in 
propelerja Z

KOMANDE ZA UPRAVLJANJE MOTORJA R

pletenice čoka in plina P P PP Z

ročice P PP

PROPELER IN SPINER PP R

stanje površine P

pritrditveni vijaki P Z

puše propelerja Z

kot krakov P

uravnovešenost P

NAPELJAVE:
NAPELJAVA GORIVA R

puščanje goriva na celotni napeljavi P P PP

prisotnost vode v drenažni posodi P

umazanija ter filter goriva v dr. pos. Č Č Č Z

cevi pri motorju in toplotne zaščite P PP Z
odušniki na pokrovih krilnih 
rezervoarjev P

tesnila pokrovov krilnih rezervoarjev Z

črpalka za tankanje goriva v krila P

tesnenje vseh ventilov goriva P

ELEKTRIČNA NAPELJAVA PP R

akumulator P PP Z

nivo kisline v akumulatorju P P PP

kabli in povezave v instr.  stolpiču P P

krilne luči in prednja luč P P

varovalke porabnikov P P Z

Rokovanje z letalom in vzdrževanje
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dnevno
prvih 
5 UR

50 
UR

100 
UR

250 
UR

500 
UR

1.000 
UR

10.000 
UR

OLJNA IN VODNA NAPELJAVA R

nivo olja in hladilne tekočine P P

puščanje olja in hladilnih tekočin P P
olje 4 t-motorjev 
in oljni filter prvih 25 ur + P Z

hladilna tekočina - NIVO P P Z

cevi P P Z

hladilniki P P

pokrov regulacije tlaka, termostat P P Z

NAPELJAVA PITOSTATIČNIH VODOV PP R
povezava instrumentov 
in pitotove cevi P P

instrumenti v kabini - nastavitev P P

pritrjenost in čistost pitotove cevi P P

celotna pitostatična napeljava P P

Nastavitev hoda zračnih zavor

OPOZORILO! Spodaj opisano proceduro opravite le enkrat po prvih 50 urah letenja. 
Preglejte zračne zavore za gladko, neovirano in enakomerno odpiranje in zapiranje vsakih 200 
ur letenja!

Shema nastavitve hoda zračnih zavor

1

2

3 4
5 4
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Nastavitev hoda zračnih zavor poteka na naslednji način:

Odvijte in odstranite notranji vodoravni vijak vertikalne plošče zračnih zavor. Pazite na to, 
da ne izgubite nobenih delov!
Dvignite zračno zavoro in si s tem naredite prostor za nadaljnje delo.

Odvijte in odstranite vijak, ki pritrjuje unibol vzvoda na mehanizem zračnih zavor. Pazite 
na to, da ne izgubite nobenih delov!

Zavrtite navojno matico na unibolu za en (1) navoj tako, da se unibol pomakne proti na-
sprotnemu koncu zračne zavore (vzvod se podaljša). Prepričajte se, da ste matico na unibo-
lu nato zavarovali pred odvitjem!

S mazalnim sprejem, ki ne poškoduje gume, naoljite vzvod okoli gumijastega zaščitnega 
meha znotraj škatle zračnih zavor.

Potem ko ste to opravili, ponovite korake 1-3 v obratnem vrstnem redu (3,2,1). Prepričajte se, da ste 
od ponovni pritrditvi vse vijake zavarovali pred odvitjem z uporabo lepila (npr. Loctite)!

Enak postopek ponovite tudi na drugi dražni zavori. Na koncu se prepričajte, da se obe zračni zavori 
odpirata enako in istočasno.

POZOR! Enak postopek ponovite tudi na drugi dražni zavori. Na koncu se prepričajte, da se 
obe zračni zavori odpirata enako in istočasno.

Rahlo pokanje nad glavo
Krila so tovarniško nastavljena, da se popolnoma čvrsto prilegajo trupu pri temperaturi približno 20° 
Celzija. Če so materiali izpostavljeni nizkim temperaturam, se kržijo. Zato se vam, če boste leteli po-
zimi oz. pri nizkih temperaturah, lahko zgodi, da boste nad glavo zaslišali rahle poke (klik-klak). Da bi 
to pokanje odpravili, dodajte med krilo in trup podložke, tipično debeline 0,5 mm. Te podložke do-
dajte na obe puši krila, vendar le na eni strani trupa!

POZOR! Preden vstavite med krilo in trup podložke se o tem posvetujte s proizvajalcem ali 
pooblaščenim serviserjem! 

Odzračevanje napeljave hidravličnih zavor na kolesih
V primeru, da zaznate slabo delovanja kolesnih zavor, četudi so vzvodi kolesnih zavor pritisnjeni do 
konca, je najverjetneje potrebno odzračiti napeljavo hidravličnih zavor. Da bi to naredili, najprej od-
vijte pokrovčke na rezervoarčkih za zavorno tekočino (nahajajo se za pedali na eni strani kabine). 
Odstranite tudi notranja tesnila teh rezervoarčkov.

Na strani, kjer ni rezervoarčkov za zavorno tekočino, primite cel pedal in ga odklonite popolnoma 
nazaj tako, da se poravna s dnom kabine. Nato na strani, kjer so rezervoarčki nekajkrat hitro pritisnite 
na vzvode zavor - to bo potisnilo zračne mehurčke proti rezervoarčkom in ven iz napeljave. Ko ste 
prepričani, da mehurčnov v napeljavi ni več, znova vstavite tesnila rezervoarčkov in privijte njih po-
krovčke. Ponovite postopek še za drugi vzvod zavor.

POZOR! V primeru, da pri odzračevanju naletite na težave oziroma da mehurčki nočejo iz 
napeljave, kontaktirajte proizvajalca ali pooblaščeni servis!

1

2

3

4

5
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Letalo slabo zavira

Če opazite, da letalo slabo zavira tudi ko sta vzvoda kolesnih zavor popolnoma pritisnjena, vzrok ni 
nujno v mehurčnih v napeljavi hidravličnih zavor. 
Matica osi glavnega kolesa je lahko nepravilno zatisnjena (pogosto po menjavi kolesa ali osi v lastni 
režiji). Matica je lahko zatisnjena tako, da zavorne ploščice ne dosežejo zavornega diska. Prosimo 
obrnite se na proizvajalca ali pooblaščeni servis za nadaljna navodila

Shema kolesa in kolesnih zavor

Shema napeljave hidravličnih zavor

Rokovanje z letalom in vzdrževanje
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Nastavitev trdote sklopke mehanizma repnega kolesa
Da bi nastavili trdoto sklopke mehanizma repnega kolesa boste potrebovali dva inbus ključa.
Na vrhu vilice repnega kolesa boste opazili obroček, na katerega pod kotom 180° privarjeni dve cev-
ki, znotraj katerih so inbus matice. Najprej odklopite vzmeri od cevk, vstavite po en inbus ključ v vsa-
ko cevko in zatisnite ali odtisnite vijak znotraj cevk. Pazite na to, da zavrtite oba ključa za enako šte-
vilo obratov v obeh cevkah. Da bi se  prepričali, ali je sklopka dovolj trda, dvignite rep in z roko vrtite 
vilico kolesa levo in desno. Na koncu pritrdite vzmeti nazaj na cevke. (Glej Servisni priročnik za slike)

Posebni pregledi
Po trdem pristanku ali po prekoračitvi hitrosti VNE

Pred naslednjim letom preglejte vse vitalne dele podvozja, priključkov krila v kabini ter plastike tru-
pa. Pregled naj po možnosti opravi pooblaščenec.

Drenaža in polnjenje goriva
Vse operacije priprave za letenje opravimo z izključenim kontaktom glavnega stikala (pozicija OFF)

Drenaža sistema za gorivo
Drenažna posoda pod spodnjim pokrovom motorja ima ventilček, ki ga, ko želite opraviti drenažo, 
zavrteti, dokler ne prične iztekati gorivo. V posodico ali lonček (ne po tleh) spustite nekaj centilitrov 
tekočine. Ventilček nato spet trdno zaprite (tako, da ne pušča goriva), vendar z navorom ne pretira-
vajte! (zaprijte ga le z rokami, ne s kleščami ali drugim orodjem!) 

Opozorilo! Drenažo opravite pred vsakim prvim plovila z mesta, da preprečite mešanje goriva 
v posodici z vodo ali umazanijo.

Polnjenje goriva
 

OPOZORILO! Pred vsakim polnjenjem goriva je potrebno letalo ozemljiti. 

Polnjenje rezervoarjev goriva lahko izvedete na dva načina: ročno skozi odprtine na vrhu kril ali z 
električno črpalko preko priključka na trupu.

Postopek polnjenja s pomočjo električne črpalke:

Preverite, ali so cevi med krilom in trupom povezane in ventili rezervoarjev odprti. Polnimo vedno 
oba rezervoarja, če je v enem več goriva, le-tega za nekaj časa zapremo, tako da sta na koncu polnje-
nja oba rezervoarja enako polna.  Na priključek letala za glavnimi kolesi ali pod spodnjim pokrovom 
motorja (odvisno od verzije letala) nataknite priloženo cevko z bencinskim filtrom, drugi del cevi pa 
potopite v posodo z gorivom. Vključite električno črpalko s stikalom na armaturni plošči. Pazite na 
smer pretoka (označena s puščico na črpalki goriva). Po dokončanem polnjenju je priporočljivo iz-
ločiti možne mehurčke zraka, ki se nahajajo v ceveh dovoda goriva. To naredite tako, da pri odprtih 
ventilih v kabini spustite nekaj goriva iz drenažne posode. Po točenju goriva vedno pred prvim vzle-
tom pustite delovati motor nekaj minut na malem plinu, da se morebitni mehurčki zraka odstranijo 
iz napeljave.

OPOZORILO! Za skladiščenje in prevoz goriva uporabljajte le atestirane plastične posode, 
kajti v kovinskih se pri temperaturnih razlikah ustvarja kondenz, kar ima za posledico vodo v go-
rivu in možnost odpovedi motorja!

Rokovanje z letalom in vzdrževanje
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Priklop zunanjih virov napajanja
V primeru, da ne morete zagnati motorja zaradi izpraznjenega notranjega akumulatorja, lahko na 
letalopriklopite zunanje vire napajanja kot vir energije za zagon motorja.

Za priklop zunanjega vira napajanja uporabite kable klemeni na koncih.

Negativni pol zunanjega vira napajanja pritrdite na izpušno cev letala (na zunanji strani spodaj pod 
pokrovom motorja).
Pozitivni pol pritrdite na rele, pritrjen zgoraj-desno ob akumulatorju na požarni steni znotraj kabine. 
Ta rele ima tri priključke; žico priklopite na levi-zgornji pol releja (edini, na katerega sicer vodita 
2 žici). Potem, ko ste namestili kable, zaženite motor kot običajno s pritiskom na gumb zaganjača.

POZOR! Pilot mora sedeti v kabini letala medtem ko prižiga motor. Oseba, ki bo po uspešnem 
zagonu motorja odstranila kable, se mora popolnoma zavedati nevarnosti bližnjega vrtečega-se 
propelerja.

Pozicija Akumulatorja in Releja  Akumulator (črn) & Rele (zgoraj-desno)

Levi-zgornji pol releja Izpušna cev letala

Rokovanje z letalom in vzdrževanje
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Privez letala
Obrnite letalo v veter in popolnoma uvlecite zakrilca. Blokirajte vsa tri kolesa. Odstranite kapice (naj-
dete jih 450 cm daleč od trupa na spodnji strani kril) in v navoje previdno privijte obročke za privez 
letala. 
Vrvi naj vodijo od obročev k tlem pod kotom 45°. Če oporabljate vrvi iz nesinteničnih materialov, jih 
pustite malenkost ohlapne, da ne bi poškodovali letala, saj se te vrvi lahko krčijo. Rep privežete na tla 
tako, da okoli trupa tik pred smernim stabilizatorjem ovijete vrv. Na koncu nadenite zaščito na pito-
tovo cev.

Shranjevanje
Letalo je v najboljšem primeru shranjeno v hangerju. Za lažje premikanje letala v hangarju je pripo-
ročljiva uporaba originalnih vozičkov.
Ko letalo miruje (četudi le čez noč) je priporočljivo, da pustite ročico zračnih zavor odkljenjeno tako, 
da prosto visi navzdol. Tako boste zmanjšali pritisk na
vzmeti zračnih zavor in ohranili njihovo prvotno prožnost.
Če ima vaše letalo vgrajeno raketno padalo, se vselej ko zapustite letalo prepričajte, da je v ročico za 
aktiviranje raketnega padala vstavljen varnostni zatič.
Med časom sharnjevanja letala odklopite akumulator iz tokokroga in s tem preprečite samo-izprazni-
tev akumulatorja.

OPOZORILO! V primeru, da letalo hranite na področju z visoko vlažnostjo zraka, pazite na 
morebitno korozijo kovinskih delov letala, posebej znotraj kril. V takih pogojih je potrebno za-
menjati unibol na koncu vzvoda zračnih zavor vsaki dve (2) leti.

Čiščenje in nega letala
Za čičenje zunanjih površin letala uporabljajte vodo z dodatkom blagih tekočih detergentov.
Prozorne (Lexan) površina so navznen prevlečene s plastjo proti praskam (anti-scratch), na znotraj 
pa s plastjo proti zamegljevanju (anti-fog). Za čiščenje prozornih površin vedno uporabljajte le čisto 
vodo, da ne bi poškodovali zgoraj omenjenih plasti.
Čistilno razstopino nanašajte z mehko krpo ali gobo. Vse površine temeljito izperite. Za zaščito povr-
šin uporabite dober vosek za nego avtomobilov. Notranjost letala čistite s sesalcem za prah. 
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Opis ter navodila za uporabo in 
vzdrževanje reševalnega padala

Opis sistema
Reševalno padalo z raketnim nabojem GRS zagotavlja hitro in zanesljivo odpiranje za varno odpi-
ranje v vseh položajih leta. Nudi vam izhod iz kritične situacije, ne glede na višino, hitrost in položaj 
letala glede na horizont; rešuje tako letalo kot posadko.
Padalo je v letalu nameščeno v kapsuli valjaste oblike na desni strani prtljažnega prostora. Znotraj 
kapsule se nahaja raketno polnilo ter ovoj s padalom. Padalo se ob aktiviranju sistema ne odpre ta-
koj, ampak se v svojem ovoju oddali 15-18 metrov od letala in se tam popolnoma razpre. S tem se 
zmanjša možnost, da bi morebitni odpadajoči poškodovani deli letala med odpiranjem raztrgali ku-
plo padala. Proces aktivacije sistema od potega ročice do popolnoma odprtega pada traja od 1,5 do 
3,2 sekunde. 
Reševalni sistem oz. proces odpiranja padala se sproži mehansko, s potegom ročice, nameščene na 
sredini zadnje stene kabine zgoraj. 

Pozor! Ročica ima mesto za varovalko, ki mora biti vstavljena, ko je letalo parkirano oz. hanga-
rirano, ter odstranjena takoj, ko se pilot usede v letalo. 

Uporaba

V situacijah kot so:

• lom letala

• trk z drugim zrakoplovom v zraku

• izguba nadzora nad letalom iz kakršnegakoli razloga

• odpoved motorja tam, kjer ni možnosti za varen izvenletalški pristanek

• nezmožnost pilota za nadaljevanje leta (srčni napad, kap, nenadna huda slabost ipd.)

morate aktivirati reševalno padalo. Najprej:

• ugasnite motor in postavite ključ v kontaktni ključavnici na pozicijo OFF

• zaprite dovod goriva v motor

• močno zategnite varnostne pasove

• zavarujte si telo in obraz (potegnite noge k sebi in glavo potisnite med kolena)

in nato s hitrom, sunkovitim gibom potegnite rdečo ročico na sredini za-
dnje stene kabine zgoraj v smeri proti instrumentalni plošči za vsaj 30 cm. 

Po potegu ročice posadka občuti dva močna sunka. Prvi je rezultat izstrelitve ovoja s padalom iz tru-
pa letala, drugi pa odpiranja kupole padala. Hitrost leta se skoraj hipno izniči, kar se čuti kot močen 
poteg celotnega letala v smeri proti nazaj. Letalo nato skupaj z posadko razmeroma počasi pada pro-
ti tlem nagnjeno rahlo naprej oz. navzdol. 
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Zavedati se morate, da bo faza leta po potegu aktivacijske ročite tako za vas, kot tudi za morebitnega 
potnika popolnoma neznana izkušnja, saj boste prvič brez moči izbire za nadaljevanje leta in prosto-
ra za pristanek. 

Opozorilo! Če slučajno pride do tega, da vas padalo ponese na električne vode in tam z leta-
lom obstanete se nikakor NE dotikajte nobenih kovinskih delov v kabini! Prav tako NE poskušajte 
plezati iz kabine in se tako spraviti na tla!

Po uporabi reševalnega sistema oz. v primeru, da obstaja možnost, da se je katerikoli del reševalnega 
sistema poškodoval takoj kontaktirajte proizvajalca!

Vzdrževanje
Pred vsakim poletom preverite vse vitalne dele reševalnega sistema. Bodite pozorni predvsem na 
morebitne korozije na in za ročico za aktiviranje sistema ter na poškodbe in anomalije na pritrditve-
nih trakovih na tunanjem delu trupa nad prtljažnim prostorom.
Zavedajte se, da vitalnim delom najbolj škodi voda (vlaga) ter UV sevanje. Zato se, če je le mogoče, 
izogibajte letenju in hranjenju letala v ekstremnih vremenskih pogojih. 

Opozorilo! Vsaj vsakih 50 letalnih ur temeljito preglejte ročico za aktiviranje in s tem prepre-
čite zatikanje ob morebitni potrebi za aktiviranje sistema. Priporočljivo je tudi, da odstranite va-
rovalko ter ročico zavrtite levo in desno za največ 45°. Pri tem s silikonskim sprejem (tipa WD40) 
poškropite reže med ročico in točko pritrditve. 

Za vse večje posege ter v primeru poškodb oz. suma poškodb sistema se obrnite na pooblaščen ser-
vis ali proizvajalca.

Dodatki
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Kako hitro je prehitro?
 
Na podlagi dveh nedavnih dogodkov, v katerih sta dva pilota izgubila njuni novi letali Sinus in Virus, 
smo se v podjetju Pipistrel d.o.o. odločili, da še bolj poudarimo pomembnost hitrosti v letalstvu. 
Prosimo, preberite članek do konca, saj vsebuje pomembne napotke za Vašo varnost letenja!

Opis dogodkov

Oba dogodka sta se zgodila med prvimi urami, ki sta jih pilota odletela na njunih novih letalih. Tudi 
okoliščine obeh dogodkov so bile presenetljivo podobne. Skoraj gotovo lahko trdimo, da pilota še 
nista bila popolnoma seznanjena z obnašanjem letala v vseh fazah leta. 
Prvo letalo je bilo poškodovano med prvim poletom - ruto proti domačemu letališču - drugo pa med 
prvimi poleti na domačem letališču. 
Distributor je pred predajo letal le-ta še enkrat preizkusil na višinah od 300 do 500 metrov (900 to 
1500 feet), da bi se vnovič prepričal v popolno varnost letenja.

Oba pilota sta letela precej visoko in zelo hitro. Prvi je izvlekel zračne zavore pri hitrosti 285 km/h 
(155 kts) na 1500 metrih (5000 ft), drugi je letel na višini 3000 m (10.000 ft) pri indicirani hitrosti 270 
km/h (145 kts).

Oba so presenetile izredno močne vibracije, ki jih je povzročil flutter. Zaradi tega se je trup enega 
letala prelomil tik za pilotsko kabino (posadka se je uspešno rešila z uporabo raketnega reševalnega 
padala), drugo letalo je bilo manj poškodovano - odpovedale so kontrole krilc in zakrilc. Pilot druge-
ga letala je uspel varno pristati le z uporabo repnih komand. 
Na srečo sta pilota in posadka obeh letal preživela in to popolnoma brez prask. 

V obeh letalih je bil instaliran instument Brauniger ALPHAmfd, ki ima vgrajen snemalnik parametrov 
leta (Flight Data Recorder). Tako smo lahko rekonstruirali potek obeh letov in ugotovili, kaj se je v 
resnici zgodilo.

Kaj je bil torej vzrok fluttra in vibracij, ki so povzročili obe nesreči? 

Oba pilota sta precej prekoračila največjo dovoljeno hitrost - VNE. 
Če upoštevamo pravo hitrost leta na dani višini, sta oba letela hitreje kot 315 km/h 
(170 kts)!

“Zakaj nista letela v območjih varnih hitrosti? Kako sta bila lahko tako lahkomiselna in si privoščila 
prekoračitev največje dovoljene hitrosti?”, se verjetno sprašujete. Po pogovoru s pilotoma sta oba 
priznala, da sta največjo dovoljeno hitrost prekoračila nevede. 
“Vse se je zgodilo tako zelo hitro!” je bil stavek, ki sta ga ponavljala oba.

Da se take napake ne bodo zgodile tudi Vam, morate biti seznanjeni z vsemi dejavniki, ki lahko 
vplivajo na Vaše letenje, zato, da ne bi nevede presegli največje dovoljene hitrosti.

Človeški dejavnik
Človeško telo ni namenjeno premikaju s hitrostjo 250 km/h, niti ni namenjenu temu, da bi kdaj 
letelo. Zato, posebej ko letite, ne smete vedno zaupati svojemu telesu in signalom, ki Vam jih daje! 

Da posameznik oceni s kolikšno hitrostjo se giblje, večinoma uporabi dva čuta - sluh in vid. 
Hitreje kot se predmeti v okolici gibljejo, hitreje se gibljemo. Drži. 
Močnejši kot je hrup, ki ga povzroči zrak, ki se giblje okoli letala, hitreje letimo. Drži.
A ne pozabimo okoliščin zgoraj omenjenih dogodkov.
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Na velikih višinah človeško oko izgubi sposobnost natančnega določanja hitrosti.
Zato se pilotom, ki letijo visoko, zdi, da letijo razmeroma počasi. 

Pri velikih hitrostih naj bi bil hrup zaradi velike hitrosti obtekajočega zraka ogromen. Napaka! 
Hrup dejansko povzroča zračni upor. Sodobna letala, kot sta Sinus and Virus, izdelana iz kompozit-
nih materijalov, imajo tako majhen koeficient upora, da so v resnici precej tišja, kot bi pričakovali. 
Posebno če ste navajeni leteti s slušalkami, se ne smete zanašati na sluh kot instrument za določa-
nje hitrosti. 

NE POZABITE! Ko letite visoko, je edino zanesljivo orodje za določanje hi-
trosti instrument, torej merilec zračne hitrosti!

Kako odčitati in razumeti kar Vam kaže merilec zračne 
hitrosti?

Najprej se seznanimo z določenimi pojmi:

IAS: kratica za Indicated AirSpeed (indicirana zračna hitrost). To je hitrost, ki jo kaže instrument - 
merilec zračne hitrosti (brzinomer).

CAS: kratica za Calibrated AirSpeed (kalibrirana zračna hitrost). To je hitrost IAS popravljena za fak-
tor položaja letala glede na horizont. Nobena pitotova cev (naprava za merjenje tlaka, ki se kasneje 
interpretira kot zračna hitrost) ni postavljena popolnoma vzporedno glede na tokovnice, zato je po-
trebno vhodni podatek - IAS - popraviti, da bi dobili točno zračno hitrost. 
Za letala Sinus in Virus se ta faktor popravka giblje med 1,00 in 1,04.

TAS: kratica za TrueAirspeed (prava zračna hitrost). Hitrost TAS si lahko predstavljate kot hitrost zra-
ka, kateremu je izpostavljeno letalo med letom. Da bi dobili vrednosti TAS morate CAS popraviti za 
faktor višine, temperature in gostote zraka.

Merilec zračne hitrosti Vam prikazuje IAS, ampak to žal NI tista hitrost, kateri je izpostavljeno 
letalo med letom. 

IAS in TAS sta skoraj enaki na nivoju morske gladine, a se lahko zelo razlikujeta z večanjem višine. 
Če torej letite visoko, kjer je zrak redkejši, lahko kaj kmalu narobe razumete hitrost, ki Vam jo prikazu-
je instrument. Prikazana hitrost je namreč lahko precej manjša od tiste, ki ji je dejansko izpostavljeno 
letalo, torej prave zračne hitrosti.

Je največja dovoljena hitrost (VNE) določena kot indicirana (IAS) ali prava zračna hitrost (TAS)? 
Določena je kot je kot TAS!!! Zavedajte se tega, da ne boste nevede prekoračili VNE kot pilota 
omenjena v začetku članka. 

Kolikšna je pravzaprav lahko razlika med IAS in TAS v praksi?
Podatki na naslednji strani so veljavni za letali Sinus ultralight motorglider in Virus 912 v pogojih 
standardne atmosfere. 
Da bi dobili pravilne vrednosti hitrosti za specifične atmosferske pogoje, prosimo uporabite pregled-
nico na strani 76 tega priročnika.
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Tabela prikazuje, kako hitro lahko letite na določeni višini, da bi ohranjali stalno pravo 
hitrost leta (TAS) 

TAS [km/h 
(kts)]

IAS [km/h 
(kts)]

TAS [km/h 
(kts)]

IAS [km/h 
(kts)]

1000 m   3300 ft 250 (135) 237 (128) 270 (145) 256 (138)

2000 m   6500 ft 250 (135) 226 (122) 270 (145) 246 (133)

3000 m 10000 ft 250 (135) 217 (117) 270 (145) 235 (126)

4000 m 13000 ft 250 (135) 206 (111) 270 (145) 226 (121)

5000 m 16500 ft 250 (135) 195 (105) 270 (145) 217 (117)

6000 m 19700 ft 250 (135) 187 (101) 270 (145) 205 (110)

7000 m 23000 ft 250 (135) 178 (96) 270 (145) 196 (103)

8000 m 26300 ft 250 (135) 169 (91) 270 (145) 185 (98)

Tabela prikazuje, kako se prava hitrost leta (TAS ) povečuje z večanjem višine. Bodite 
pozorni na to, da je indicirana hitrost leta (IAS) stalna. 

IAS [km/h 
(kts)]

TAS [km/h 
(kts)]

IAS [km/h 
(kts)]

TAS [km/h 
(kts)]

1000 m   3300 ft 250 (135) 266 (144) 270 (145) 289 (156)

2000 m   6500 ft 250 (135) 279 (151) 270 (145) 303 (164)

3000 m 10000 ft 250 (135) 290 (157) 270 (145) 316 (171)

4000 m 13000 ft 250 (135) 303 (164) 270 (145) 329 (178)

5000 m 16500 ft 250 (135) 317 (171) 270 (145) 345 (186)

6000 m 19700 ft 250 (135) 332 (179) 270 (145) 361 (195)

7000 m 23000 ft 250 (135) 349 (188) 270 (145) 379 (204)

8000 m 26300 ft 250 (135) 366 (198) 270 (145) 404 (218)

Kot lahko razberete iz tabel, razlike med IAS in TAS niso tako majhne, zato jih MORATE vselej 
upoštevati!

ZAPOMNITE SI!

• Ne zaupajte svojim ušesom. 
• Ne zaupajte svojim očem. 
• Zaupajte instrumentom in se zavedajte razlik med IAS in TAS! 

Vselej upoštevajte omejitve predpisane v tem priročniku!
Nikoli ne prekoračite največje dovoljene hitrosti (VNE), saj se je to 
pokazalo za usodno! 
Zavedajte se tega vsakič, ko se odpravite v zrak.

Pipistrel d.o.o. Vam želi varno in uspešno letenje!
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Ali lahko polno odklonim komande pod 
manevrsko hitrostjo?

Če boste na to vprašanje odgovorili pritrdilno, se lahko kaj kmalu poslovite od življenja!

Zgradba krila lahkih letal je večinoma certificirana za plus 3,8 G, minus 1, 52 G (plus določen faktor 
varnosti). Če boste kdaj letalo (krilo) bolj obremenili, se imate tedaj lahko za mrtve. A ne pozabite 
na pozitivni del te zgodbe: Pod neko določeno hitrostjo krilo preprosto ne more ustvariti za več 
kot 3,8 G vzgona, prišlo bo do zloma vzgona na krilu pred preobremenitvijo. Ta hitrost je imenuje 
Manevrska hitrost ali Va.

Manevrska hitrost je definirana kot največja hitrost, pri kateri še pride do zloma vzgona na krilu pre-
den pride do preobremenitve (zloma) krila, ne glede na to, kako močno potegnete krmilno palico k 
sebi. Če boste leteli počasnjeje od manevrske hitrosti in potegnili krmilno palico popolnoma k sebi, 
bo prišlo do zloma vzgona na krilu, preden se bo do zlomilo.
Če boste leteli hitreje od manevrske hitrosti in prav tako potegnili krmilno palico popolnoma k sebi, 
lahko pride do loma krila. Zato piloti mislijo, da lahko polno odklonijo poljubne komande pod mane-
vrsko hitrostjo in to preživijo.

A to sploh ni res! Manevrska hitrost se določa na podlagi polnih odklonov palice nazaj, ne pa tudi na-
prej!

Spomnimo se: Manevrska hitrost je definirana kot največja hitrost, pri kateri še pride do zloma vzgo-
na na krilu preden pride do preobremenitve (zloma) krila, ne glede na to, kako močno potegnete 
krmilno palico k sebi. Medtem ko je letalo certificirano za npr. 3,8 G pozitivne obremenitve, prenese 
zgolj 1,52 G negativne obremenitve! Povedano drugače, krilo lahko preobremenimo v negativni 
smeri že pri precej manjših hitrostih od Va. Le malo pilotov se zaveda tega.

Tudi za velika, potniška letala, homologacijski postopki zahtevajo, da se lahko smerno krmilo po-
polnoma odkloni pod Va, vendar le če letalo bočno ne drsi. (npr. glisada v proceduri pristajanja) Je 
to sploh smiselno? Le zakaj bi popolnoma odklonili smerno krmilo, če ne zato, da bi izravnali bočno 
drsenje?

V letalski nesreči, ki je sledila enajstemu septembru 2001, in za katero so vsi najprej mislili da gre 
zopet za teroristični napad, je pilot Airbusa “pohodil” nogo in popolnoma odklonil smerno krmilo. 
Airbus je letel v močni turbulenie, precej močnem drsnem drsenju (glisadi) in s polnim odklona 
smernega krmila. Vse to je povzročilo, da so bile vertikalne repne površine odločno preobremenjene. 
To je potrdila tudi analiza podatkov črne skrinjice. Letalo v letu izgubilo vertikalne repne površine, 
kar je sledilo je znano vsem.

Vrnimo se nazaj na plat pilotaže. Če že letite vaše letalo na največji dovoljeni obremenitvi (npr. 3,8 G), 
in le malo odklonite krilca, s tem od enega krila zahtevate več vzgona, kot ga dovoljujejo omejitve 
varnega letenja! Zato se zavedajte, da lahko skupni odloni višinskega krmila in krilc povzročijo lom 
letala, četudi je višinsko krmilo odklonjeno navzgor.

Tako, sedaj vidite, da s komandami le ne smemo početi čisto vsega, pa čeprav pod manevrsko hi-
trostjo.

Premislite o tem in si oglejte Vg diagram letala in videli boste, da vse zgoraj napisano drži.
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Priloge

kilometri na uro (km/h) - vozli (kts) - metri na sekundo (m/s)

km/h kts m/s km/h kts m/s km/h kts m/s

1,853 1 0,37 63,00 34 18,34 124,16 67 36,15

3,706 2 1,07 64,86 35 18,88 126,01 68 36,69

5,560 3 1,61 66,71 36 19,42 127,87 69 37,23

7,413 4 2,15 68,56 37 19,96 129,72 70 37,77

9,266 5 2,69 70,42 38 20,50 131,57 71 38,31

11,11 6 3,23 72,27 39 21,04 133,43 72 38,86

12,97 7 3,77 74,12 40 21,58 135,28 73 39,39

14,82 8 4,31 75,98 41 22,12 137,13 74 39,93

16,67 9 4,85 77,83 42 22,66 198,99 75 40,47

18,53 10 5,39 79,68 43 23,20 140,84 76 41,01

20,38 11 5,93 81,54 44 23,74 142,69 77 41,54

22,23 12 6,47 83,39 45 24,28 144,55 78 42,08

24,09 13 7,01 85,24 46 24,82 146,40 79 42,62

25,94 14 7,55 87,10 47 25,36 148,25 80 43,16

27,79 15 8,09 88,95 48 25,90 150,10 51 43,70

29,65 16 8,63 90,80 49 26,44 151,96 82 44,24

31,50 17 9,17 92,66 50 26,98 153,81 83 44,78

33,35 18 9,71 94,51 51 27,52 155,66 84 45,32

35,21 19 10,25 96,36 52 28,05 157,52 85 45,86

37,06 20 10,79 98,22 53 28,59 159,37 86 46,40

38,91 21 11,33 100,07 54 29,13 161,22 87 46,94

40,77 22 11,81 101,92 55 29,67 163.08 88 47,48

42,62 23 12,41 103,77 56 30,21 164,93 89 48,02

44,47 24 12,95 105,63 57 30,75 166,78 90 48,56

46,33 25 13,49 107,48 58 31,29 168,64 91 49,10

48,18 26 14,03 109,33 59 31,83 170,49 92 49,64

50,03 27 14,56 111,19 60 32,37 172,34 93 50,18

51,80 28 15,10 113,04 61 32,91 174,20 94 50,12

53,74 29 15,64 114,89 62 33,45 176,05 95 51,26

55,59 30 16,18 116,75 63 33,99 177,90 96 51,80

57,44 31 16,72 118,60 64 34,53 179,76 97 52,34

59,30 32 17,26 120,45 65 35,07 181,61 98 52,88

61,15 33 17,80 122,31 66 35,61 183,46 99 53,42

Dodatki
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Vozli (kts) - metri na sekundo (m/s)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0,51 1,02 1,54 2,05 2,57 3.08 3,60 4,11 4,63
10 0,51 5,65 6,17 6,66 7,20 7,71 8,23 8,74 9,26 9,77
20 10,28 10,80 11,31 11,83 12,34 12,86 13,37 13,89 14,40 14,91
30 25,43 15,94 16,46 16,97 17,49 18,00 18,52 19,03 19,54 20,06
40 20,57 21,09 21,60 22,12 22,63 23,15 23,66 24,17 24,69 25,20
50 25,72 26,23 26,75 27,26 27,76 28,29 28,80 29,32 29,83 30,35
60 30,86 31,38 31,89 32,41 32,92 33,43 33,95 34,46 34,98 35,49
70 36,00 36,52 37,04 37,55 38,06 38,58 39,09 39,61 40,12 40,64
80 41,15 41,67 42,18 42,69 43,21 43,72 44,24 44,75 45,27 45,78
90 46,30 46,81 47,32 47,84 48,35 48,87 49,38 49,90 50,41 50,90

Vertikalna hitrost (m/s) - vertikalna hitrost (100 ft/min)

m/sec.
100 

ft/min
m/sec.

100
 ft/min

m/sec.
100 

ft/min

0,50 1 1,96 10,66 21 41,33 20,82 41 80,70

1,01 2 3,93 11,17 22 43,30 21,33 42 82,67

1,52 3 5,90 11,68 23 45,27 21,84 43 84,64

2,03 4 7,87 12,19 24 47,24 22,35 44 86,61

2,54 5 9,84 12,75 25 49,21 22,86 45 88,58

3,04 6 11,81 13,20 26 51,18 23,36 46 90,53

3,55 7 13,78 13,71 27 53,15 23,87 47 92,52

4,06 8 15,74 14,22 28 55,11 24,38 48 94,48

4,57 9 17,71 14,73 29 57,08 24,89 49 96,45

5,08 10 19,68 15,24 30 59,05 25,45 50 98,42

5,58 11 21,65 15,74 31 61,02 25,90 51 100,4

6.09 12 23,62 16,25 32 62,92 26,41 52 102,3

6,60 13 25,51 16.76 33 64,96 26,92 53 104,3

7,11 14 27,55 17,27 34 66,92 27,43 54 106,2

7,62 15 29,52 17,78 35 68,89 27,94 55 108,2

8,12 16 31,49 18,28 36 70,86 28,44 56 110,2

8,63 17 33,46 18,79 37 72,83 28,95 57 112,2

9,14 18 35,43 19,30 38 74,80 29,46 58 114,1

9,65 19 37,40 19,81 39 76,77 29,97 59 116,1

10,16 20 39,37 20,32 40 78,74 30,48 60 118,1

Dodatki
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Vrednosti temperature, relativnega zračnega tlaka in 
relativne gostote zraka na različnih višinah s faktorji za 
korekcijo, s katerimi se pomnoži indicirana hitrost, da 
dobimo pravo hitrost leta.

Višina Temperatura Relativni
tlak

Relativna
gostota

Faktor za
korekcijoČevlji Metri °C °F

-2.000 -610 18,96 66,13 1,074 1,059 0,971

-1 -305 16,98 62,56 1,036 1,029 0,985

0 0 15 59 1 1 1

1.000 305 13,01 55,43 0,964 0,971 1,014

2.000 610 11,03 51,86 0,929 0,942 1,029

3.000 914 9,056 48,30 0,896 0,915 1,045

4.000 1219 7,075 44,73 0,863 0,888 1,061

5.000 1524 5,094 41,16 0,832 0,861 1,077

6.000 1829 3,113 37,60 0,801 0,835 1,090

1.000 2134 1,132 34,03 0,771 0,810 1,110

8.000 2438 -0,850 30,47 0,742 0,785 1,128

9.000 2743 -2,831 26,90 0,714 0,761 1,145

10.000 3090 -4,812 23,33 0,687 0,738 1,163

11.000 3353 -6,793 19,77 0,661 0,715 1,182

12.000 3658 -8,774 16,20 0,635 0,693 1,201

13.000 3916 -10,75 12,64 0,611 0,671 1,220

14.000 4267 -12,73 9,074 0,587 0,649 1,240

15.000 4572 -14,71 5,507 0,564 0,629 1,260

16.000 4877 -16,69 1,941 0,541 0,608 1,281

17.000 5182 -18,68 -1,625 0,520 0,589 1,302

Dodatki
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Dodatki

Tabela za pretvorbo metrov (m) v čevlje (ft)

metri 
(m)

čevlji 
(ft)

metri 
(m)

čevlji 
(ft)

metri 
(m)

čevlji 
(ft)

0,304 1 3,280 10,36 34 111,5 20,42 67 219,81

0,609 2 6,562 10,66 35 114,8 20,72 68 223,09

0,914 3 9,843 10,97 36 118,1 21,03 69 226,37

1,219 4 13,12 11,27 37 121,3 21,33 70 229,65

1,524 5 16,40 11,58 38 124,6 21,64 71 232,94

1,828 6 19,68 11,88 39 127,9 21,91 72 236,22

2,133 7 22,96 12,19 40 131,2 22,25 73 239,50

2,438 8 26,24 12,49 41 134,5 22,55 74 242,78

2,743 9 29,52 12,80 42 137,7 22,86 75 246,06

3,048 10 32,80 13,10 43 141,1 23,16 76 249,34

3,352 11 36,08 13,41 44 144,3 23,46 77 252,62

3,657 12 39,37 13,71 45 147,6 23,77 78 255,90

3,962 13 42,65 14,02 46 150,9 24,07 79 259,18

4,267 14 45,93 14,32 47 154,1 24,38 80 262,46

4,572 15 49,21 14,63 48 157,4 24,68 81 265,74

4,876 16 52,49 14,93 49 160,7 24,99 82 269,02

5,181 17 55,77 15,24 50 164,1 25,29 83 272,31

5,48 18 59,05 15,54 51 167,3 25,60 84 275,59

5,791 19 62,33 15,84 52 170,6 25,90 85 278,87

6,096 20 65,61 16,15 53 173,8 26,21 86 282,15

6,400 21 68,89 16,45 54 177,1 26,51 87 285,43

6,705 22 72,17 16,76 55 180,4 26,82 88 288,71

7,010 23 75,45 17,06 56 183,7 27,12 89 291,99

7,310 24 78,74 17,37 57 187,0 27,43 90 295,27

7,620 25 82,02 17,67 58 190,2 27,73 91 298,55

7,948 26 85,30 17,98 59 193,5 28,04 92 301,83

8,220 27 88,58 18,28 60 196,8 28,34 93 305,11

8,530 28 91,86 18,59 61 200,1 28,65 94 308,39

8,830 29 95,14 18,89 62 203,4 28,90 95 311,68

9,144 30 98,42 19,20 63 206,6 29,26 96 314,96

9,448 31 101,7 19,50 64 209,9 29,56 97 318,24

9,750 32 104,9 19,81 65 213,2 29,87 98 321,52

10,05 33 108,2 20,12 66 216,5 30,17 99 324,80
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Dodatki

Tabela za pretvorbo zračnega tlaka iz milibarov (mbar) v inče 
živega srebra (Inch Hg)

višina (m) tlak (mbar) tlak (inch Hg) višina (m) tlak (mbar) tlak (inch Hg)
-1000 1139,3 33,6 1300 866,5 25,6

-950 1132,8 33,5 1350 861,2 25,4

-900 1126,2 33,3 1400 855,9 25,3

-850 1119,7 33,1 1450 850,7 25,1

-800 1113,2 32,9 1500 845,5 25,0

-750 1106,7 32,7 1550 840,3 24,8

-700 1100,3 32,5 1600 835,2 24,7

-650 1093,8 32,3 1650 830 24,5

-600 1087,5 32,1 1700 824,9 24,4

-550 1081,1 31,9 1750 819,9 24,2

-500 1074,3 31,7 1800 814,8 24,1

-450 1068,5 31,6 1850 809,8 23,9

-400 1062,3 31,4 1900 804,8 23,8

-350 1056,0 31,2 1950 799,8 23,6

-300 1049,8 31,0 2000 794,9 23,5

-250 1043,7 30,8 2050 790,0 23,3

-200 1037,5 30,6 2100 785,1 23,2

-150 1031,4 30,5 2150 780,2 23,0

-100 1025,3 30,3 2200 775,3 22,9

-50 1019,3 30,1 2250 770,5 22,8

0 1013,3 29,9 2300 165,7 22,6

50 1007,3 29,7 2350 760,9 22,5

100 1001,3 29,6 2400 756,2 22,3

150 995,4 29,4 2450 751,4 22,2

200 989,4 29,2 2500 746,7 22,1

250 983,6 29,0 2550 742,1 21,9

300 977,7 28,9 2600 737,4 21,8

350 971,9 28,7 2650 732,8 21,6

400 966,1 28,5 2700 728,2 21,5

450 960,3 28,4 2750 723,6 21,4

500 954,6 28,2 2800 719 21,2

550 948,9 28,0 2850 714,5 21,1

600 943,2 27,9 2900 709,9 21,0

650 937,5 27,7 2950 705,5 20,8

700 931,9 27,5 3000 701,0 20,7

750 926,3 27,4 3050 696,5 20,6

800 920,0 27,2 3100 692,1 20,4

850 915,2 27,0 3150 687,7 20,3

900 909,0 26,9 3200 683,3 20,2

950 904,2 26,7 3250 679,0 20,1

1000 898,7 26,5 3300 674,6 19,9

1050 893,3 26,4 3350 670,3 19,8
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Tabela standardne atmosfere

h
(m)

h
(ft)

T
(°C)

T
(°K)

T/T0
p

(mmHg)
p

(kg/m2)
p/p0

r
(kgs2/m4)

g
(kg/m4)

d 1/S d Vs
n*106 
(m2/s)

-1000 -3281 21,5 294,5 1,022 854,6 11619 1,124 0,137 1,347 1,099 0,957 344,2 13,4

-900 -2953 20,8 293,8 1,020 844,7 11484 1,111 0,136 1,335 1,089 0,958 343,9 13,5

-800 -2625 20,2 293,2 1,018 835 11351 1,098 0,134 1,322 1,079 0,962 343,5 13,6

-700 -2297 19,5 292,5 1,015 825,3 11220 1,085 0,133 1,310 1,069 0,967 343,1 13,7

-600 -1969 18,9 291,9 1,013 815,7 11090 1,073 0,132 1,297 1,058 0,971 342,7 13,8

-500 -1640 18,2 291,2 1,011 806,2 10960 1,060 0,131 1,285 1,048 0,976 342,4 13,9

400 -1312 17,6 290,6 1,009 796,8 10832 1,048 0,129 1,273 1,039 0,981 342 14,0

300 -984 16,9 289,9 1,006 787,4 10705 1,036 0,128 1,261 1,029 0,985 341,6 14,1

200 -656 16,3 289,3 1,004 779,2 10580 1,024 0,127 1,249 1,019 0,990 341,2 14,3

100 -328 15,6 288,6 1,002 769,1 10455 1,011 0,126 1,237 1,009 0,995 340,9 14,4

0 0 15 288 1 760 10332 1 0,125 1,225 1 1 340,5 14,5

100 328 14,3 287,3 0,997 751,0 10210 0,988 0,123 1,213 0,990 1,004 340,1 14,6

200 656 13,7 286,7 0,995 742,2 10089 0,976 0,122 1,202 0,980 1,009 339,7 14,7

300 984 13,0 286,0 0,993 133,4 9970 0,964 0,121 -1,191 0,971 1,014 339,3 14,8

400 1312 12,4 285,4 0,991 724,6 9852 0,953 0,120 1,179 0,962 1,019 338,9 14,9

500 1640 11,1 284,7 0,988 716,0 9734 0,942 0,119 1,167 0,952 1,024 338,5 15,1

600 1969 11,1 284,1 0,986 707,4 9617 0,930 0,117 1,156 0,943 1,029 338,1 15,2

700 2297 10,4 283,4 0,984 699,0 9503 0,919 0,116 1,145 0,934 1,034 337,8 15,3

800 2625 9,8 282,8 0,981 690,6 9389 0,908 0,115 1,134 0,925 1,039 337,4 15,4

900 2953 9,1 282,1 0,979 682,3 9276 0,897 0,114 1,123 0,916 1,044 337 15,5

1000 3281 8,5 281,5 0,977 674,1 9165 0,887 0,113 1,112 0,907 1,049 336,6 15,7

1100 3609 7,8 280,8 0,975 665,9 9053 0,876 0,112 1,101 0,898 1,055 336,2 15,8

1200 3937 7,2 280,2 0,972 657,9 8944 0,865 0,111 1,090 0,889 1,060 335,8 15,9

1300 4265 6,5 279,5 0,970 649,9 8835 0,855 0,110 1,079 0,880 1,065 335,4 16,0

1400 4593 5,9 278,9 0,968 642,0 8728 0,844 0,109 1,069 0,872 1,070 335 16,2

1500 4921 5,2 278,2 0,966 634,2 8621 0,834 0,107 1,058 0,863 1,076 334,7 16,3

1600 5249 4,6 277,6 0,963 626,4 8516 0,824 0,106 1,048 0,855 1,081 334,3 16,4

1700 5577 3,9 276,9 0,961 618,7 8412 0,814 0,106 1,037 0,846 1,086 333,9 16,6

1800 5905 3,3 276,3 0,959 611,2 8309 0,804 0,104 1,027 0,838 1,092 333,5 16,7

1900 6234 2,6 275,6 0,957 603,7 8207 0,794 0,103 1,017 0,829 1,097 333,1 16,9

2000 6562 2 275 0,954 596,2 8106 0,784 0,102 1,006 0,821 1,103 332,7 17,0

2100 6890 1,3 274,3 0,952 588,8 8005 0,774 0,101 0,996 0,813 1,108 332,3 17,1

2200 7218 0,7 273,7 0,950 581,5 7906 0,765 0,100 0,986 0,805 1,114 331,9 17,3

2300 7546 0,0 273,0 0,948 574,3 7808 0,755 0,099 0,976 0,797 1,120 331,5 17,4

2400 7874 -0,6 272,4 0,945 576,2 7710 0,746 0,098 0,967 0,789 1,125 331,1 17,6

2500 8202 -1,2 271,7 0,943 560,1 7614 0,736 0,097 0,957 0,781 1,131 330,7 17,7

2600 8530 -1,9 271,1 0,941 553,1 7519 0,727 0,096 0,947 0,773 1,137 330,3 17,9

2700 8858 -2,5 270,4 0,939 546,1 7425 0,718 0,095 0,937 0,765 1,143 329,9 18,0

2800 9186 -3,2 269,8 0,936 539,3 7332 0,709 0,094 0,928 0,757 1,149 329,6 18,2

2900 9514 -3,8 269,1 0,934 532,5 7239 0,700 0,093 0,918 0,749 1,154 329,2 18,3

Dodatki
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Pokrovi motorja, motor

1 2
Drenažna posoda

Zaključek krila, luči

7 8
Desno krilo, zadnji rob

Glavno podvozje, desno kolo

5 6
Desno krilo, zr. zavora

Propeler, Spinner

3 5
Glavno podvozje

4

(nazaj)

(nazaj)

(nazaj)

(nazaj) (nazaj)

(nazaj) (nazaj)

(nazaj)

Slike predpoletnega pregleda
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Desna zračna zavora

9 10
Spoj trupa s krilom

Nepravilno - vrata niso zaprta

X OK

Pravilno - vrata so zaprta

Horizontalne repne površine

12 13
Vertikalne repne površine

Spoj trupa s krilom

10 11
Centralni del trupa

(nazaj) (nazaj)

(nazaj)(nazaj)

(nazaj)(nazaj)

(nazaj)(nazaj)

Slike predpoletnega pregleda
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Dopolnilo priročniku za 
uporabo in vzdrževanje

za

Sinus ultralight motorglider
nose-wheel edition

Pozor!

 Ta dopolnilo je priloženo ultralahkemu letalu VIRUS in mora biti vedno v kabini  letala. 
Ob prodaji letala obvezno predajte ta priročnik novemu lastniku.

To dopolnilo priročniku vsebuje spremembe in dodatke glede na
Priročnik za uporabo in vzdrževanje Sinus ultralight motorglider.

To dopolnilo vsebuje štiri (4) veljavne strani.
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Razumevanje Dopolnila priročniku
Dopolnilo prriročniku vsebuje dodatne informacije, potrebne za varno in učinkovito uporabo letala 
Sinus ultralight motorglider nose-wheel edition.

ZARADI SPECIFIČNOSTI LETALA JE PRED LETENJEM POTREBNO SKRBNO PREBRATI 
TAKO PRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE LETALA SINUS ULTRALIGHT 

MOTORGLIDER KOT TUDI TO DOPOLNILO PRIROČNIKU.

V primeru poškodbe oseb ali stvari, ki je posledica nenatančnega ali površnega pregleda in neupoš-
tevanja  navodil priročnika, PIPISTREL d.o.o. zavrača vsakršno odgovornost.

Poleg tega si PIPISTREL d.o.o. na podlagi zakona o avtorskih pravicah pridržuje  avtorsko pravico do 
tega priročnika s prepovedjo vsakršnega razmnoževanja, delno ali v celoti, brez predhodnega pisne-
ga dovoljenja. 

Opozorila in opombe
Uporabljene varnostne definicije v priročniku 

POZOR! Neupoštevanje tega navodila vodi do močnega ogrožanja varnosti letanja.

OPOZORILO! Neupoštevnje tega navodila vodi do zmanjšanja varnosti letenja.

Označbe

Vse spremembe priročnika so označene z rdečo, vsi dodatki pa z 
modro barvo.

Normalni postopki
Stran 29 - Predpoletni pregled

Spinner, Nosno kolo
Spinner: brez mehanskih poškodb, razpok, vijaki zategnjeni
Vijaki in matice: zavarovani
Nosno kolo: letalo primite za propeler in ga potisnite proti zemlji tako, da preverite delovanje olj-
nega blažilca. Če le-ta pravilno deluje, se letalo vrne v prvotni položaj samo od sebe. Nato nos letala 
dvingnite in preverite zračnost hoda levo - desno.
Vijaki nosnega kolesa: zategnjeni
Guma: brez razpok, pravilen tlak
Blatnk: brez poškodb, dobro pritrjen, očiščen, brez blata, trave itd.

3
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Strani 33, 35 - Normalni postopki in priporočene hitrosti

Vožnja po tleh

Vožnja po zemlji se ne razlikuje od ostalih letal z upravljivim nosnim kolesom. S pritiskom na levi pe-
dal se letalo obrne v levo in obratno. Pri vožnji po zemlji držite palito k sebi, da razbremenite nosno 
kolo. Na začetku vožnje po zemlji je potrebno preveriti delovanje zavor na kolesih.

Vzlet in vzpenjanje

Začnite premikanje s krmilno ročico 1/3 nazaj in med pospeševanjem razbremenite nosno kolo. 
Ko dosežete hitrost vzleta, nežno potegnite palico k sebi, da se dvignete.

Pristajanje 
 

Opozorilo! Pristajajte vedno z dotikom le na glavna kolesa. Nosno kolo se mora dotakniti tal 
kasneje kot glavna kolesa, praviloma šele ko se je hitrost letala zmanjšala pod 30 km/h. Ob doti-
ku morajo biti pedala v sredinskem položaju (brez odklona smernega krmila)
Ko so vsa tri kolesa stalno na tleh, postopoma zavirajte, držite krmilno ročico nazaj in kontrolirajte 
smer z pedali in zavorami. Če dolžina pristajalne steze to omogoča, zmanjšujte hitrost letala brez za-
viranja, s krmilno ročico popolnoma nazaj, tako da se nosno kolo nekoliko razbremeni.

Teže, tehtanja, težišče 

Stran 48 - Postopek tehtanja
Izračunajte položaj težišča s pomočjo naslednje formule:

Ročica težišča (X) = ((G1 x b) - (G2 x a)) / G

Obrazec tehtanja

Točka tehtanja in simbol Odčitek tehtnice Tara Neto
Desno  glavno kolo (GD)
Levo glavno kolo (GL)
Nosno kolo (G2)
Izmerjena teža (G = GD + GL +G2)
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Opis letala in sistemov
Stran 55 - Podvozje

Podvozje
Tip podvozja je tricikel s upravljivim in amortiziranim nosnim kolesom.

Razmak glavnih koles: 1,60 m
Razdalja med glavnima in nosnim kolesom: 1,49 m
Dimenzije gum: 4,00'' x 6'' (gl. kolesi), 4,00'' x 4'' (nosno kolo)
Tlak v pneumatikah: 1,0 - 1,2 kg/cm2  (gl. kolesi), 1,0 kg/cm2 (nosno kolo)
Zavore:                                     diskaste na glavnih kolesih, z ročicama na pilotskih in učenčevih pedalih
Zavorna tekočina: DOT 3 ali DOT 4

Rokovanje z letalom iz vzdrževanje 
Stran 67 - Podvozje

dnevno
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5 UR

50
UR

100
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250 
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500 
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Check-lista za Sinus ultralight motorglider
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Garancija
Kupec ima pravico do garancije, po pogojih  pravnega reda veljavnih v Republiki Sloveniji.

Kupec ima pravico do garancije, ki jo priznava PIPISTREL za obdobje 12 mesecev ali 100 ur kar zapa-
de prej za izdelke in blago.
Garancija je veljavna od trenutka, ko kupec  blago prevzame pri zastopniku, ali na sedežu PIPISTRELA 
brez pridržkov.
Če ima PIPISTRELOVo  blago napako, ima PIPISTREL možnost, da napako odpravi ali da nudi nado-
mestno blago.
Če PIPISTREL ni pripravljen na nadomestno izpolnitev, če je ni v stanju uresničiti ali če se tretjič izve-
dena popravila iste napake izkažejo za neučinkovita, je naročnik upravičen odstopiti od pogodbe ali 
zahtevati znižanje dogovorjene kupnine.
Za čas vsake nezmožnosti uporabe plovila v garancijskem roku, se garancija podaljša.

Primeri, ki izključujejo garancijsko obveznost Pipistrela
V vseh primerih, ko je mogoče garancijo uveljaviti, je le-ta veljavna le za posamezne dele.
Garancija ne vključuje stroškov prevoza izdelka ali blaga, rezervnih delov, ter stroškov za čas ko bla-
go miruje.
Za škodo, ki bi nastala z uporabo izdelka - blaga, PIPISTREL ne jamči, zlasti ne za izgubljeni dobiček 
ali druge premoženjske ali nepremoženjske škode naročnika ali tretjih oseb in stvari. 

Rokovanje z izdelkom - blagom.
Pravica do garancije je izključena v naslednjih primerih:
- V primeru, ko splošni pogoji niso bili podpisani in potrjeni s strani kupca.
- V primeru, ko plovilo ali oprema ni bila uporabljena v skladu z navodili PIPISTRELA ali v skladu  s 
Priročnikom plovila;
- primeru, ko so originalni dodatni in / ali rezervni deli zamenjani z neoriginalnimi;
- V primeru ko je bila vgrajena dodatna oprema brez vednosti PIPISTRELA,
- V primeru, ko so prodajni materiali kakorkoli spremenjeni;
- V primeru, ko do napak pride s strani uporabnika zaradi pomanjkanja vzdrževanja ali nepravilne 
nege, čiščenja, nemarnega rokovanja ali neizkušenosti, zaradi uporabe izdelka, posameznih delov 
ali komponent v neprimernih okoliščinah ali zaradi podaljšane uporabe izdelka ali blaga, zaradi pre-
obremenitve, tudi če je kratkotrajna, ali zaradi  popravila, ki ni bilo izvajano ne s strani PIPISTRELA ne 
s strani njegovega  pooblaščenega  strokovnjaka;
- Pri delih, ki se ob normalni uporabi obrabijo. To so npr: pregrinjala, pnevmatike, električna
napeljava, vezi, kabli, zavorne ploščice, kondenzatorji,  razne cevi, svečke, izpušni sistemi ...
- Uporabnik mora pri motorju skrbeti za redne kontrolne preglede in redno vzdrževanje. Nekatera 
vzdrževalna dela, ki jih zahteva konstruktor motorja, morajo biti izvedena pri pooblaščenih servis 
centrih ROTAXa. 

V primeru ne spoštovanja teh obveznosti, garancije ne priznavamo.
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