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SERVISNÍ BULLETIN č. 03/01/2014
Prodlužování základní životnosti součástí sportovních
padáků nad 15 let – upřesnění podmínek
1. TÝKÁ SE:

Obalů padáků OP-087 a OP-093/01 s nosnými postroji
a součástí (ruční uvolňovač záložního padáku, ruční uvolňovač
odhozu) u sportovních padáků,
vyrobených společností MarS spol. s r.o. nebo MarS a.s.,
používaných v civilním leteckém sektoru.

2. DŮVOD:

Možnost prodloužení základní životnosti součástí, uvedených
v bodě 1 nad stanovenou dobu základní životnosti.

3. OPATŘENÍ:

Základní životnost součástí uvedených v bodě 1 je 15 let
od data výroby za předpokladu, že jsou dodržovány
instrukce uvedené v Technickém popisu.
Uživatel zašle součásti včetně Technického průkazu obalu
padáku s postrojem se správnými a úplnými záznamy vedenými
uživatelem (o všech prohlídkách, opravách) před ukončením
jejich 15-ti leté základní životnosti výrobci k provedení
prohlídky.
Výrobce provede podrobnou prohlídku a na základě posouzení
fyzického stavu rozhodne o prodloužení nebo neprodloužení
základní životnosti nad 15 let.
V případě vyhovující prohlídky výrobce provede prodloužení
životnosti, maximálně však o 2 roky.
Interval prodloužení životnosti je počítán vždy od data ukončení
platnosti základní životnosti.
Do Technického průkazu doplní výrobce zápis o provedené
prohlídce a v případě vyhovující prohlídky zápis o prodloužení
životnosti, popř. záznam o opravě.
U zachovalých součástí lze dobu životnosti prodlužovat
u výrobce opakovaně.
Další prodloužení životnosti v případě vyhovující prohlídky
je možné maximálně o 2 roky od data ukončení prodloužené
životnosti.
V případě vyhovující prohlídky je možné prodloužit celkovou
životnost až do výše 20 let.
Pokud uživatel nepředloží součásti k prodloužení životnosti před
vypršením původně stanovené doby životnosti, bude mu
životnost součástí prodloužena pouze do nejbližšího termínu
prodlužování životnosti. Počítá se vždy od data výroby.
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UPOZORNĚNÍ:
Během doby, kdy nemají součásti výrobcem prodlouženou
základní životnost, neručí výrobce za jejich funkci
a v případě mimořádné události nenese odpovědnost
za případné škody na zdraví a majetku.
4. PLATNOST:

od data vydání.
Vydáním tohoto Servisního bulletinu se ruší platnost Servisního
bulletinu číslo 12/12/2010 ze dne 15.12.2010
a doplňují údaje Servisního bulletinu číslo 1/01/2003 ze dne
10.01.2003 v bodě 2 C o možnost prodloužení základní
životnosti.

5. DATUM VYDÁNÍ: V Jevíčku dne 24.01.2014
Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku
MarS a.s.
Razítko a podpis:
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