
LOM PRAHA s.p.
10038 PRAHA 10 -MALEŠICE CERNOKOSTELECKÁ 270

CESKÁ REPUBLIKA

INFORMACNí BULLETIN

Týká se :

DCJvcx:J:

Opatfenf:

V'

c.: M462RF/60b

MožnostipoužitfbezolovnatéhoautomobilovéhobenzinuBA-95SUPER
dle CSN EN 228 v provozu motoru M462RF.

Rozeffenf alternativpoužitelnýchbenzinutam,kdeje použfvánfautomobilového
benzinu (BA)z ekonomických a distribucnfch duvodu výhodnejeL

1) Na základe kladnýchvýsledku dosažených behem sledovaného zkueebnfho
leteckého provozu letadel Z 37A na automobilový benzin BA-95 SUPER dle CSN
EN 228 se povoluje použfvánf benzinu BA-95 SUPER dle CSN EN 228 v provozu
motoruM462RFv úplnémrozsahuparametru, provoznfch lhut, zásad použfvánf a
údržby motoru dle stávajfcfho platného Typového osvedcenf zpusobilosti k
leteckému provozu, pruvodnf technické dokumentace a servisnfch bulletinu
týkajfcfch se uvedených motoru.

2) Pro použitf výše uvedeného automobilového benzinu nepožaduje držitel typového
osvedcenf uvedeného motoru žádné úpravy ci omezenf nebo rozšfrenf konstrukce,
parametru, pravidel použitf a údržby letadel s uvedenými motory, pokud pro taková
letadla existujf platná typová osvedcenf zpusobilosti k leteckému provozu vydaná
leteckým úfadem.

3) prechod na provoz s BA je možno provést doplnovánfm BA do palivových nádržf
letadla bez VYPuštenfzbytku leteckého benzinu (BL). Totéž platr i pro prechod
z provozunaBAzpetna BL. prechod provozu motoru na BA, a ptechodzpet na
BL musf být zapsán v motorové knize s uvedenim oznaceni benzinu a datem
prechodu nebo doplnenf nádržI.

4) Oktanové cfslo použfvaných benzinu nesmf klesnout pod hodnotu 78, mereno
motorovou metodou.

5) Za kvalitu a cistotu benzinu, jejich nákup, použfvánf, manipulaci a skladová nf v
souladu s prfslušnými normami a pokyny výrobcu benzinu odpovfdá uživatel
letadla. Nákup automobilového benzinu urceného pro letecký provoz musf být
zajištován zásadne primo v rafinérirch a se všemi náležitostmi distribuce leteckých
benzinu. Parametry automobilového benzinu musf být doloženy ke každé dodávce
atestem kvality od výrobce BA. V prubehu použfvánf BA je uživatel povinen
sledovat, zda byla vydána leteckým úradem nebo výrobcem benzinu omezenf
týkajfcf se použivánf automobilového benzinu v leteckém provozu a tato omezeni
dodržovat.

6) pri dodrženf výše uvedených zásad je povoleno použfvat automobilový benzin
A92-N dle FTC1.33.2001tam, kde je tento benzin dostupný.
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