PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI
CAAAD027/2001
Datum vydání: 28. března 2001
VRTULNÍK  POLSTROVÁNÍ ZADNÍ LAVICE (ATA 25)
Týká se: vrtulníků AS 355 E, F, F1, F2 a N vyrobených firmou EUROCOPTER, vybavených zadní
lavicí všech typů. Tento PZZ je určen pro personál údržby a posádky.
Důvod vydání: byly hlášeny dva případy ztráty polstrování zadní lavice za letu při konfiguraci
s otevřenými dveřmi. Polstrování se pak následně může dostat do kontaktu s hlavním nebo
vyrovnávacím rotorem, což může vést ke ztrátě ovladatelnosti vrtulníku.
Datum účinnosti: 29. března 2001.
Provést v termínech: Jak je popsáno v DGAC AD 2001087062(A) od data účinnosti tohoto PZZ.
Postup provedení prací: Dle pokynů v DGAC AD 2001087062(A) (příloha tohoto PZZ).
Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát – Ing. B.
Fiala. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracováno do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Tento PZZ byl
vypracován na základě DGAC AD 2001087062(A).

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel technického inspektorátu
Úřad pro civilní letectví
DGAC AD No.: 2001087062(A)
EUROCOPTER
AS 355 Helicopters – Rear bench cushions (ATA 25)
1. EFFECTIVITY
This Airworthiness Directive applies to AS 355 helicopters, versions E, F, F1, F2 and N equipped with all rear bench
models.
Caution: This Airworthiness Directive is intended for maintenance personnel and crews.
2. REASON
This Airworthiness Directive is issued subsequent to two reports of inflight loss of the rear bench cushion in doors
removed configurations. The cushions thus lost might come into contact with the main rotor or the tail rotor might result
in loss of helicopter control.
3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME
The following actions are rendered mandatory from the effective date of this Airworthiness Directive:
Remove the cushions from the rear benches before you perform a flight with the door(s) removed and/or the sliding
door(s) in the open position.

EFFECTIVE DATE: ON RECEIPT FROM MARCH 21, 2001

