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Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen 

mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M5-3, 

AIR M5-10, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen 
määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon. 

Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 22§:n perusteella. 

de Havilland Support Ltd. Siipien sidetankojen tarkastus 

Koskee: Kaikkia lentokoneita DH82 Tiger Moth, DH82A Tiger Moth ja DH82B Queen Bee, kaikkia 
versioita ja kopioita lukuun ottamatta Thruxton Jackaroo (muutettu DH82A). 

Voimaantulo: 1.4.2014 

Viite: Civil Aviation Authority AD G-2014-0001-E 

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi. 

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet: 

A. Tämän määräyksen voimaanastumisen jälkeen lentokoneella ei saa harjoittaa taitolentoa ennen kuin 

rungon läpi kulkevien, alatasot runkoon kiinnittävien vaakasuorien sidetankojen alkuperä on 

selvitetty. 

B. Tarkasta rungon läpi kulkevien, alatasot runkoon kiinnittävien vaakasuorien sidetankojen alkuperä 10 

lentotunnin kuluessa: 

1. Jos sidetangot ovat de Havillandin valmistamia* Technical News Sheet Series CT (Moth) (TNS) nro 

29 mukaisesti, lisätoimia ei vaadita. 

2. Irrota ja hävitä kaikki J&R Aerospacen valmistamat tai tuntemattomasta lähteestä tulleet 

sidetangot ja kiinnitysmutterit, ja asenna tilalle uudet tangot de Havilland Support Limited UK:lta 

(DHSL) saatavan TNS nro 29 Issue 3 (tai uudempi) ohjeiden mukaisesti. 

*Tämä tarkoittaa jotakin seuraavista: 

• Sidetangot on merkitty osanumerolla H 37869A käyttäen mustetta, ja DHSL on kaiverrettu 

tangon paljaaseen päähän ja sarjanumero toiseen päähän. Sidetankojen kiinnitysmutterien 

osanumeron on oltava H 37870. 

• Sidetangot on valmistanut DH, Morris Motors tai DH (Australia) (OEM-osia eli original 

equipment manufacturer), ja niiden lentoaika on pienempi kuin 2000 tuntia ja kalenteriaika 

pienempi kuin 18 vuotta.  

• Sidetangot on valmistanut Bruntons Aero Products LTd Englannissa.  

• Sidetangot on tuottanut HG Aerospace Engineering Ltd Englannissa.

Tehty toimenpide sekä tämän lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen 

teknilliseen kirjanpitoon. 


