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SERVISNÍ BULLETIN č. 03/07/2011
Volné konce všech typů a variant provedení
VK – 33/…(minisystém), VK – 44/…,
VK – 44/500/T, TC, TC-1 (tandem)
vyráběné společností MarS a.s.
používaných v civilním i vojenském sektoru
1. TÝKÁ SE:

Volných konců všech typů a variant provedení
VK – 33/ … (minisystém)
VK – 44/ …
VK – 44/500/T, TC, TC-1 (tandem)
vyráběných společností MarS a.s.

2. DŮVOD:

Informace pro uživatele.

3.

OPATŘENÍ:

V rámci preventivního opatření společnost MarS a.s. jako výrobce výše
uvedených volných konců upozorňuje všechny majitele a uživatele padáků,
kteří používají u hlavních padáků výše uvedené volné konce všech typů
a variant provedení, v rámci zachování jejich spolehlivosti a dostatečné míry
bezpečnosti na nutnost dodržování následujících pokynů:
1. Popruh v oblasti kroužků, jež jsou součástí tříkroužkového systému
je třeba udržovat v čistotě, aby zůstal v lehce ohebném stavu. Je nutné jej
tedy alespoň 1x měsíčně rozhýbat tak, aby se zabránilo jeho zatvrdnutí
a tím i zhoršení funkce během vlastního rozpojení tříkroužkového
systému.
2. Provádět důslednou kontrolu volných konců před každým seskokem
se zvláštním zaměřením na stav hlavních částí odhozového systému
(odhozová šňůrka, popruh/lemovka malého kroužku, průchodka, malý
a střední kroužek).
3. V případě zjištění narušení / poškození jakékoliv části volného konce
je nutné vyřadit volné konce z provozu, kontaktovat výrobce a na základě
posouzení jejich stavu nechat provést opravu nebo výměnu.
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4. Při montáži volných konců k nosnému postroji provádět důsledně kontrolu
jejich správného připojení k velkým odhozovým kroužkům na nosném
postroji.
5. U volných konců VK – 33/ … (minisystém) nejpozději po provedení
300 seskoků nebo po uplynutí 5 let používání je nutné volné konce
vyměnit.
6. U volných konců VK – 44/ …,VK – 44/500/T, TC, TC-1 (tandem)
nejpozději po provedení 300 seskoků nebo po uplynutí 5 let používání
je nutné volné konce zaslat výrobci nebo osobě oprávněné výrobcem
k provedení odborné prohlídky a k posouzení aktuálního stavu volných
konců.
7. Důsledně dodržovat pravidla a ustanovení, stanovená v Technických
popisech a instrukcích pro balení a používání příslušných padákových
kompletů, u kterých jsou volné konce používány – např. maximální
povolené zatížení.

4. PLATNOST:

Od data vydání bulletinu. Vydáním tohoto bulletinu se ruší platnost bulletinu
č. 1/03/2007 ze dne 28.03.2007.

5. PŘÍLOHY:

-

6. DATUM VYDÁNÍ:

V Jevíčku dne 21. 07. 2011

Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku MarS a.s.
Razítko a podpis:
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