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Z1in t1pusu rep016gepekke1 tort6n6 vontatas fe1t6te
1einek meghatarozasa.
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A Zlin tipusu repOlogepek sokoldalu kihasznalasanak lehetosege
miatt kertClk a MORAVAN n.p. fokonstrul<torenek egyeterteset
abban, hogy a ZLIN tipusu repulogepeket szelesebb korben hasz
nalhassuk a vitorlazo repulogepeink vontatasara. A vallalat fo
konstruktore egyetertett
abban, hogy a vontatasra . alkalmas
.
ZLIN repu;Logepek - Z142, 43 526F, 726 - max. 600
kg tomegOvi-,
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tor1azo repOlogepet vontathassanak. A gyar egyeterteset kovet6en
k~rtQk'a I<PM LRI-n ker-eez tu l, a -KPM LuFo. f>1uszaki oszta1y j6va
hagyasat a vontatott tomeg felem~leseben~ Ezt ~ II. foku Legugy~.
Hatosag a 263181/1982. sz. leveleben
jovahagyta
a kovetkezo fel
..

tetelek mellett /8Z0 szerint idezve a levelet/z
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a/ A vontatast csak a gyart6 altal eloirt Z-42.8450. termeszamu
biztonsagi szakad6 betette1 ellatott vontat6kote11el szabad
vegrehajtani. A biztosit6 betet meghatarozott terhe1ese
4900N +147N.
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b/ A fenti tipusu repOlogepek lajstromjelre ervenyesitett legi
Ozemeltetesi utasit~8abanmodositanikel1 a vontathat6 Vi
torlaz6 repOlogepek fe1szallasi tomeg6nek felso hatarat.
c/ A vontatast a vontat6 repUlogep legiOzemeltetesi utasitasaban
eloirt Ozemeltet~si korlatozasok sZigoru betartasaval kell
vagrehajtani.
Vegrehajt8si utasita8:
1. A fenti jovahagyas alapjan engedelyezem a ZLIN-142: 43: 526F
es 726 tipusokra a vontatott tomeg 600 kg-ra va16 felemeleset.
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2. Mivel a ZLIN Trener szeria as a Z-142 ill. 43 tipus elso
sorban iskolarepOlesre, isk01a mQrepOlesre, ill. utazo
repOlesre van rendszeres1tve az 'llomanyunkban ezert a gepek
vontatasra vale fe1hasznalasat cask a RepOlofonok ~s annak
helyettesei engedelyezhet1k. Az engedely lajstromjelre 8z6l6.
ter~··

-~

3. A Z-526F, 726, 142 es 43 t1pusok lajstromje1hez kotott leg1
Ozemeltetes1 utas1tasaiban a vontatott tomsg hst4rat 600 kg-rs
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kell 'tjavitani.
Ez a legiuzemeltetesi utasitasok alabb felsorolt
talalhat6k:
a/ Z-526F
b/ Z-726
0/ Z-142
d/ Z-43

- 67. oldal "FOggelek" 3. bekezdes
- 107. oldal~ 7.4. pont II. fejezet 1.
- 102. oldal, 7.3. pont II. fejezet 1.
86. oldal, II. fejezet 1., 2. ,3. bekezdes ,

4. A fenti
kotelet
tettel.
ezert a
huzand6

tipusokkal va16 vontatas vagrehajta~akor a vontat6
-.
el kell istni a Z~42.8450 tormekszamu szakad6 be
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resz~iben

,~

.

"

\'

}.~

feriti tipusok legiOzemeltetesi utasitasaiban ki
az alabbi szovegi

a/ Z-526F-nel nincs kihuzand6 szoveg. mivel az utasitas
szerint a sz~kad6 betetet minden esetben hasznalni kell.
bl Z-726-l07. oldal "Figyelmeztetes" szovegblSl "Amennyiben.
a vontat6kotel szakitssi sZilardsaga 500 kp-n8l nagyobb~,
0/ Z-142- 102 oldal "Figyelmeztetes" 2. pont
"Amennyiben a vontat6kotelszakit6szilardsaga nagyobb,
mint 4900N/500 kp. ugy"
d/ Z-43 - 86. oldal II. fejezet 3. bekezdes
IIHa a vont a tokot e L sZilardsaga magasabb ennel ·az erteknel".
5. A Z-142 es Z-43 tipusokra kiadott Z142/2 Z-43/5/ sz. bul-·
letin a vontat6berendezes muszaki leirasaban megadja a maxi~
m6lis vontathat6 sulyt. Ez a Z-142 as Z-43muszaki leiras
ban talalhat6 meg a "Kiegeszitasek" c. fejezetben •. A bulle
tin szerinti kiegeszitest a 13/1982. sz. FlSmernoki Utasitae
lepteti eletbe.
6. A Z-526F, 726, 142 as 43 tipusokkal minden tipus vontathat6
korlatozas nalk01 a Jantar 28 kiveteleve1.A Jantar 28 ti
pusu vitorlaz6gep teljes vizballaszttal nem vontathat6
/a gep max. felszal16 sulya: 650· kg/.
Vontat8sa csak akkor 1ehetseges, ha a fe1sz81l6 sU1ya nem
ha1adja meg a 600 kg-ot.
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M~9jegyzes:

A gepet vontat~sra alkalma9a~ lehet tenhi ugy, hogy a vizzel
va16 teljea felt61tes utdn a sz~rnytart~lyokb6l 25-25 li 6saze
sen 50 1 mennyisegu vizet leereaztunk.
7. A fenti tipusokkal va16 vontatllsok ve9rehajt~s~n~1 minden
ese tben csak egy darab 5,000 IV ~os /Z-42.8450 termekszamu/sza
kad6 bet~tetk~fi elhelyezni avo~tat6gep
fellS11
oldalon.'
c.
.. - .
--.
Egysegesen haszn~lhat6 minden vj, torJ.~~~9.~pt;LPushoz, az 5000 N
,<,,~~cb;1:~t,' mert"a vitor'laz6 re'pu1,ls'gepeinkre a gyart'6 cegUk
altal megadott ezakad6 betet erteke 5000 N • vagy ennel nagyobb., <:»
~~ <,~_.-:::-:,::~
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A vontatllaok vegrehajtsaa caak a legiuzemeltetesi utaaitaaok
,
ban megadott uzemeltetesi korllltoz~sok sZigoru betart~sa
mellett folytathat6.

9. A lajatromjelre kisdott engedely birtokaban a rep016 Oze~
megkezdeeekor es az alatt a vontatasok vegrehajtasat, 8 repQ16~
ter parancsnokaengedelyezi a vitorlaz6 repullSgepek es a
vontat6 repQllSgep legiOzemeltetesi utasitaea alaPJ'n.
~e9yze,a:
Fokoz,ott'L!.,~,!;JX~:l.em~el
..... ~ell,

a vent at as vegrehaj tllsara ,az engedelyt
a repOllSter parancsnoknak megadnia. mivel a leghOteees, soros
motorral feleze.relt ZLIN-ek hatesi viszonyai a rep. eebeseegtlSl
es kornyezeti leveglS hlSmerseklettlSl nagymertekben fUggnek.
,Budapest, 1983. 02. 10.
Asztalo$ OezslSmk. alezredes
repUlof5nokmQ. helyettes
flSmern6k
KeszQ1t: 1 pld-ban
Sokszorositva: 120 pld-ban
Egy pld: 2 lap
Kapjak: KOlon eloszt6 azerin~.
Snsz. :83.178

