
S e r v i c e o r d r e  –  M a t e r i e l l  
Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er 
satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører 
og andre nøkkelpersoner i miljøet. 
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SERVICEORDRE – 2006-5 
 

HENVISNING: Parachute de France BSV_06_001 datert 08.06.06 

FORMÅL: Oppheve hoppforbudet for Parachutes de France Techno 240 
reservefallskjermer 

STATUS: Obligatorisk.  Når serviceordre 0605 er gjennomført 
oppheves hoppforbudet satt i SO 0603.    

IDENTIFIKASJON: Techno 240 – B Part nr: R01-240-B  

Denne reserven er vanlig i Atom elevrigger. 

BAKGRUNN: Ved et tilfelle er det erfart sen åpning på reserveskjerm Techno 
240-B. Sene åpninger ble bekreftet gjennom tester med dummie. 
(vekt: 85 kg og terminalhastighet) 
 
Basert på PdF sin service bulletin har European Aerosport 
Assosiacion (EASA) opphevet bruksforbudet for utstyr med 
innmontert PdF Techno 240 når modifiseringene er gjort. 
 

SERVICE: Det vises til Serviceordre 2006-02 og 2006-3 Techno 240 
distribuert tidligere. 
   
PdF er i ferd med å sende ut en modifiseringspakke til alle eiere 
av Techno 240B gjennom sitt kommersielle nettverk.   
 

1. Erstatte styreliner mellom kaskade og styrehåndtak med 
P/N P2009030801 Steering line set Techno 240-C.  
Larksheads knute som iht mod ordren skal nyttes.  

2. Bytte slider til P/N P2008036602 Slider 57x74x10 

3. Erstatte pakkemanual med P/N P9009111400 Use & 
Maintenance Manual Techno 240. 

4. Når modifiseringen er utført skal dette påføres skjermens 
merkelapp på halen samt på kontrollkortet. 

Etter utført mod betegnes skjermen Techno 240 C 
 

UTFØRELSE:  Service utføres av materiellkontrollør eller 
materiellreparatør før neste hopp.   

Gjennomført service pkt 1 og 2 anmerkes i utstyrets 
hovedkontrollkort, merket ”SO0605 – Gjennomført”.  Det 
skal signeres med navn, NAK-nr og dato anføres.  Skjermens 
merkelapp(på halen) skal merkes iht PdF BSV_06_06.   
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DISTRIBUSJON: 

 

Klubber 
Hovedinstruktører 
Materiellkontrollører 
SU 
Sky Design 
F/NLFs Internet sider 
Hærens Jegerkommando 
Luftfartstilsynet 
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Jan Wang (ef) 
Fagsjef F/NLF 


