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1. Postup práce 
K provedení činnosti dle bodů 1.1 a 1.2 je třeba 1 mechanik po dobu asi 30 minut. 
 

1.1 Demontáže   
Sejměte čalounění sedaček a demontujte kryty řízení v kabině.  
Na obr. 1 je pohled na nový interiér kabiny po sejmutí čalounění sedaček a 
demontáži krytů řízení. Palivový volič, ovládaný červeným knoflíkem,  je umístěn 
v laminátovém středovém pultu. 

 
Obr.1 

 
Na obr. 2 je pohled na starší interiér. Palivový volič, ovládaný červeným knoflíkem, je 
umístěn v plechové konzoly umístěné na podlaze uprostřed kabiny. Na obrázku má 
už konzola odmontované boční stěny. 
 

 
Obr.2  
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1.2 Kontrola upevnění příruby s palivovým šroubením k palivovému voliči 
1.2.1 Pomocí zrcátka a svítilny (viz obr. 3) proveďte vizuální kontrolu přišroubování 

přírub s  palivovým šroubením k palivovému voliči, viz obr. 4 bod 1. 
 

       
Obr.3 

 
 

 
Obr. 4 

 1 
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Vlastní kontrolu lze  provést bez demontáže palivového voliče. Přístup k palivovému 
voliči v novějším interiéru je v pohledech na obrázcích 5, 6 a 7. 
 

 
Obr. 5 

 

 
Obr.6 
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Obr. 7 

 
Postup kontroly v starším interiéru je podobný, je však třeba demontovat boční stěny 
plechové konzoly. Přístup k palivovému voliči v starším interiéru je v pohledech na 
obrázcích 2 a 8. 
 

 
Obr. 8 
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1.2.2 Pokud jsou příruby k tělu voliče řádně přišroubovány, namontujte kryty řízení a 
čalounění sedaček a zapište provedení bulletinu dle bodu 1.6. Pokud není příruba 
řádně přišroubována (šrouby chybí) - viz obr. 4 bod 1, postupujte v další činnosti 
dle bodů 1.3  a 1.4  nebo 1.5  a zápisem provedení bulletinu dle bodu 1.6. 

 
1.3 Součásti pro opravu 
1.3.1 Před prováděním další činnosti je třeba u výrobce palivového voliče - firmy Andair  

zakoupit příslušný počet  chybějících šroubů určených pro spojení přírub s tělem 
palivového voliče FS22-D2-F-FD. Případně kontaktujte výrobce EVEKTOR 
AEROTECHNIK a .s. pro dodání chybějících šroubů. 

1.3.2 Lepidlo LOCTITE 243 (2 kapky/šroub) a líh nebo technický benzín k odmaštění. 
 

1.4 Oprava letounu se starším interiérem (palivový volič v středové konzole). 
  K provedení opravy je třeba 1 mechanik po dobu asi 1 hodiny. 
1.4.1 Demontáž palivového voliče ze středové konzoly. 
1.4.1.1 Imbusovým klíčem ze sady nářadí vyšroubujte šroub upevňující červený knoflík 

voliče a knoflík sejměte. 
1.4.1.2 Vhodným šroubovákem vyšroubujte 3 šrouby spojující horní a dolní část 

palivového voliče se středovou konzolou. Horní část  voliče (kotouč s nápisy) 
sejměte. 

 
1.4.2 Oprava 
1.4.2.1 Dolní část palivového voliče i s připojenými hadicemi opatrně odkloňte stranou 

mimo prostor středové konzoly a každou přírubu přišroubujte k tělu palivového 
voliče čtyřmi šrouby uvedenými v bodě 1.3. Před montáží šroubů odmastěte lihem 
nebo technickým benzínem závitové části šroubů i otvorů. Po vyprchání 
odmašťovadla naneste na začátek a doprostřed závitové části každého šroubu 
kapku lepidla LOCTITE 243. Šrouby namontujte a řádně dotáhněte imbusovým 
klíčem z letadlového vybavení do konečné polohy nejpozději do 30 minut tak, aby 
nedošlo k možnému samovolnému rozpojení příruby a těla palivového voliče, viz 
obr. 9. Palivový volič s upevněnými přírubami ukazuje obr. 8.  

 
Obr. 9 
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1.4.2.2 Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva mezi přírubou palivového šroubení a 
palivovým voličem.  

 
1.4.3 Montáž 
1.4.3.1 Do středové  konzoly nazpět uložte dolní část palivového voliče i s připojenými 

hadicemi, přiložte horní částí voliče a vše sešroubujte třemi původními šrouby 
vhodným šroubovákem (viz obr. 8). 

1.4.3.2 Na hřídel palivového voliče nasuňte původní červený knoflík a upevněte jej 
původním šroubem pomocí imbusového klíče (viz obr. 2). 

1.4.3.3 Boky středové konzoly uzavřete namontováním původních krytů (upevnění 
původními šrouby). 

1.4.3.4 Namontujte nazpět kryty řízení (upevnění původními šrouby) a čalounění 
sedaček. 

  
1.5 Oprava letounu s novým interiérem (palivový volič je umístěn v středovém 

pultu). 
K provedení opravy je třeba 1 mechanik po dobu asi 5 hodin a 1 pomocník po dobu 
asi 30 minut. 

1.5.1 Demontáž palivového voliče ze středového pultu. 
1.5.1.1 Imbusovým klíčem z letadlového vybavení vyšroubujte šroub upevňující červený 

knoflík voliče a knoflík sejměte. 
1.5.1.2 Vhodným šroubovákem vyšroubujte 3 šrouby spojující horní a dolní část 

palivového voliče se středovým pultem. Horní část  voliče (kotouč s nápisy) 
sejměte. Přístup k dolní části voliče umožní až následující uvolnění a zvednutí 
středového pultu. 

 
1.5.2 Demontáž středového pultu 
1.5.2.1 Demontujte všechny šrouby upevňující středový pult k sedačkám a k podlaze 

kabiny (koberec je třeba odehnout). 
1.5.2.2 Demontujte 2 šrouby spojující středový pult v jeho přední části s bočními díly 

středového sloupku a šroub spojující středový pult s čelní stěnou sloupku. 
Demontáž i zpětnou montáž těchto šroubů výrazně usnadní demontáž horního 
krytu před kabinou, umožňující přístup k šroubům zvnějšku letounu. 

1.5.2.3 Uvolněte matici šroubu spojujícího vnitřní (středové) závěsy pilotních pasů a 
zvedněte páku ovládání klapek nahoru. 

1.5.2.4 Středový pult zvedněte nahoru a posuňte dozadu. 
 
1.5.3 Oprava 
1.5.3.1 Dolní část palivového voliče i s připojenými hadicemi opatrně odkloňte  stranou a 

každou přírubu přišroubujte k tělu palivového voliče čtyřmi šrouby uvedenými 
v bodě 1.3. podle postupu uvedeného v bodě 1.4.2.1.   Palivový volič 
s upevněnými přírubami ukazují obr. 10. a 11. 



 

EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s. 
Letecká 1384 
686 04 Kunovice 
Česká republika 

 
Tel.: +420 572 537 111 
Fax: +420 572 537 900 
email: marketing@evektor.cz 
www.evektoraircraft.com  

  

ZÁVAZNÝ BULLETIN č.: 
 

EV97 – 022 a  
Harmony LSA - 004a 
SPORTSTAR – 021 a 
SPORTSTAR MAX PTF – 004a 

 

Formulář č.: QS-406/F-03A Vydání: Datum vydání: Strana: 8 
Název 
souboru: 

EV97_022a_Harmony_LSA_004a 
SPORTSTAR_021a_SPORTSTAR_MAX_PTF
_004a_CZ.doc 

Nové 16.02.2013 Stran: 9 

 

1.5.3.2 Zkontrolujte zda nedochází k úniku paliva mezi přírubou palivového šroubení a 
palivovým voličem.  

 

 
Obr.10 - palivový volič jednoduchý 

 
 

 
Obr.11 - palivový volič s vratnou větví do každé nádrže  

 
1.5.4 Montáž  
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1.5.4.1 Do středového  pultu nazpět uložte dolní část palivového voliče i s připojenými 
hadicemi, přiložte horní částí voliče a vše sešroubujte třemi původními šrouby 
šroubovákem.  

1.5.4.2 Na hřídel palivového voliče nasuňte původní červený knoflík a upevněte jej 
původním šroubem pomocí imbusového klíče. 

1.5.4.3 Středový pult posuňte na původní místo a původními šrouby ho sešroubujte 
s podlahou, sedačkami, oběma bočními a čelním dílem středního sloupku. 
Původními šrouby upevněte rovněž horní kryt před kabinou, byl-li demontován.  

1.5.4.4 Utáhněte povolenou matici šroubu spojujícího středové závěsy pilotních pasů a 
vraťte nazpět páku ovládání klapek.  

1.5.4.5 Namontujte nazpět kryty řízení (upevnění původními šrouby) a čalounění 
sedaček. 

 
1.6 Zápis provedení bulletinu 
       Podle bodu 2.2 doplňte do Letadlové knihy zápis o provedení bulletinu. 
 

 
2. Vliv na dokumentaci letadla 
 
2.1 Průvodní technická dokumentace 
  Bez vlivu. 
2.2 Provozní technické doklady 

Po provedení bulletinu uvede oprávněná osoba do Letadlové knihy zápis: 
„Provedena kontrola upevnění přírub s palivovým šroubením k tělu 
palivového voliče dle Závazného bulletinu č. ……….“ a připojí datum a 
svůj podpis. 
 
 

3. Vliv na hmotnost a vyvážení 
 
Bez vlivu 

 
 

 

 


