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SAMMANFATTNING 

Denna rapport är resultatet av det examensarbete som utförts vid European Flight Service 

AB i Säve, Göteborg vilket behandlar arbetet med framtagning av ett underhållsprogram till 

flygplanet Piper PA-31 Navajo, SE-GVZ.  

Syftet med examensarbetet har varit att skriva ett komplett underhållsprogram till en 

Piper PA-31 för European Flight Service. Flygplanet har därtill inte nyttjats sedan 2009 bland 

annat på grund utav att dåvarande underhållsprogram inte reviderats. European Flight Service 

har ambitionen att återta SE-GVZ i bruk vilket den tekniska organisationen ansvarar för. 

Rapporten beskriver i stora drag grunderna för ett underhållsprogram, tillvägagångssättet och 

det resultat som framkom utav arbetet. 

En operatör skall säkerställa att flygplanet underhålls i enlighet med operatörens program 

för flygplansunderhåll och skall i detalj beskriva allt underhåll som krävs inklusive 

underhållsintervaller. Ett underhållsprogram är ett myndighetskrav vilket kräver att 

operatören har ett giltigt program för respektive flygplan. Programmet skall, för att bli 

godkänt av den lokala myndigheten, baseras på ett antal dokument och innehålla krav och 

rekommendationer från framförallt myndighet och tillverkare. Med dessa ord ges en relativt 

god överblick om ett underhållsprograms innehåll och syfte. 

Under arbetets gång har den största utmaning bestått utav att tolka regler och krav och 

huruvida dessa skall implementeras i underhållsprogrammet. En stor del av tiden har fördelats 

till att begripa regelverk, i synnerhet Part M. 

Resultatet av examensarbetet presenteras i form av ett dokument, vilket motsvarar 

underhållsprogrammet. Innehållet består utav information som möjliggör nödvändigt 

underhåll, som tidigare nämnts baserat på krav och regler samt direktiv från den tekniska 

chefen. European Flight Service har som mål att implementera programmet snarast i 

verksamheten, dock skall det först granskas och godkännas av transportstyrelsen innan det 

kan tas i bruk. Om transportstyrelsen finner brister i programmet skall dessa korrigeras innan 

programmet kan börja användas. Några resultat från transportstyrelsen kommer inte att 

presenteras då det inte ingår i examensarbetet. 
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ABSTRACT 

This report is the result of a thesis work conducted at European Flight Service AB in 

Säve, Gothenburg which deals with the work on compiling an aircraft maintenance program 

for the airplane type Piper PA-31 Navajo. 

The aim of the thesis has been to develop an aircraft maintenance program to a PA-31 for 

European Flight Service, which lacked a valid maintenance program. The aircraft has been 

grounded since 2009 mainly because of its maintenance program has not been reviewed. 

European Flight Service is striving to regain SE-GVZ in to use, which the technical 

organization are responsible for. The report outlines the foundations of a maintenance 

program, the applied working methods and the results that emerged from the maintenance 

program. 

An operator shall ensure that aircraft are maintained in accordance with the operator's 

aircraft maintenance program and should describe in detail all maintenance required including 

maintenance intervals. A maintenance program is an authority requirement which requires the 

operator to have a valid program for each aircraft. The program shall, to be approved by the 

local authority, be based on a number of documents and contain requirements and 

recommendations from the particular authority and manufacturers. These words give a fairly 

good overview of a maintenance programs content and purpose. 

During the process the biggest challenge consisted out of interpret the rules and 

requirements, and how they were to be implemented in the maintenance program. A large 

amount of time has been allocated to comprehend regulations, particularly Part M. 

The results of the thesis are presented in the form of a document, which represents the 

aircraft maintenance program. The content consists of information on all necessary 

maintenance, as mentioned earlier, based on requirement, rules and directives from the 

Nominated post holder - Continuing Airworthiness. European Flight Service goal is to 

implement the program as soon as possible however; it must first be reviewed and approved 

by the Swedish Transport Agency before it can be used. If the transport agency finds 

deficiencies in the program these are to be corrected before the program can be deployed.  

Results from the transport agency will not be presented as it is not included in the thesis work. 
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FÖRORD  

 

Som en avslutande del till utbildningen på flygingenjörsprogrammet på Mälardalens 

högskola skall ett examensarbete genomföras på motsvarande 15 hp. Denna rapport är 

resultatet av mitt examensarbete, utfört hos European Flight Service AB i Göteborg/Säve. 

Det är med stort nöje jag kan se tillbaka på examensarbetet, en ovärderlig erfarenhet och 

vunnen kunskap som inspirerat mig vidare till en fortsatt framtid inom yrkesområdet. 

     

 

 

Göteborg, januari 2011 

Frédéric Holmström 
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NOMENKLATUR 

 

Symbol Förklaring  

 

EFS  European Flight Service 

CAMO  Continuing Airworthiness Management Organization 

FAA  Federal Aviation Authority 

EASA  European Aviation Safety Agency 

Part M  Myndighetsdokument 

AMC  Applicable Means of Compliance 

AD  Airworthiness Directives 

SB  Service Bulletin  

MTOW  Maximum Takeoff Weight 

MM  Maintenance Manual 

SRM  Structure Repair Manual 

CMM  Component Maintenance Manual 

CFR  Code of Federal Registration 

NPH CA Nominated Post Holder Continuing Airworthiness 

TBO  Time Between Overhaul
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Kapitel 1  

INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

 

      “With EFS as your travel partner, nothing is impossible. You can easily manage breakfast 

in London, a lunch meeting in Rome and dinner in Moscow, all in just one single day”. 
European Flight Service kan titulera sig som ett av Skandinaviens ledande företag inom 

affärsflyg. EFS verksamhet erbjuder mycket flexibla och säkra lösningar med största 

diskretion. Med en ultramodern flygplansflotta erbjuds skräddarsydda lösningar för bästa 

möjliga upplevelse. Tillsammans med övriga tjänster som marktransport, catering och 

ytterligare kundanpassade lösningar erbjuds den högsta servicen inom branschen. 

EFS grundades 1992 av affärsmannen Stephen Diapér och ägs till 100 % av Rederi AB 

Soya via SFS Holding AB. EFS bedrevs till en början vid Göteborg/Landvetter flygplats 

varav verksamheten bestod utav taxiflyg med en Piper Navajo. Bolaget har sen dess 

expanderat verksamheten och opererar idag från Göteborg City Airport som huvudbas och 

bedriver dessutom verksamhet från Stockholm Arlanda/Bromma och Farnborough Airport i 

England. Flygplansflottan består i dagsläget utav ett antal högt ansedda affärsjets som 

Gulfstream G550 och Embraer Legacy 600 varav kundkretsen mestadels är privatpersoner. 

Utöver affärsflyg erbjuder även EFS tjänster som flygplansförvaltning, försäljning samt 

mäkleri. 

Med bakgrund till examensarbetets genre är det av intresse av att kartlägga den tekniska 

organisationen. EFS är godkänd enligt EASA Part M med egen CAMO-organisation. Samtligt 

underhåll kontrakteras till större delen av en extern Part 145 organisation baserad på Säve, 

nämligen European Maintenance Service AB. EFS har som ansvar att tillsätta personer som 

säkerställer bland annat att samtligt underhåll utförs i rätt tid och till utsatt standard. Bolaget 

har därtill bemannat den tekniska organisationen med 3 stycken högutbildade tekniker 

inklusive den tekniska chefen (NPH CA). 

EFS flygplansflotta sträcker sig från modern design, komplexa flygplan till äldre 

 mindre komplexa maskiner. För administration av den fortsatta luftvärdigheten kontrakteras 

uppföljningsprogram för underhåll av flygplantillverkaren när sådana finns. Gulfstream CMP, 

Embraer Flight docs och Cessna Cescom är några av de program som används. 
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Dem senare årens förändringar som EASA infört har inneburit en ökad arbetsbörda för 

den tekniska organisationen. Det har därtill varit ansträngande att anta sig fler arbetsuppgifter 

samt med en mycket hård lågkonjunktur i ryggen har det krävts prioriteringar inom 

organisationen. EFS står sig idag starkt och ser en växande marknad framför sig med en 

positiv framtidstro.   

 

1.2 Syfte 

Det grundläggande syftet med examensarbetet är:  

 Framtagning av underhållsprogram enligt gällande förordningar för 

flygplanstypen Piper PA-31 Navajo. 

 Underhållsprogrammet skall utformas efter EFS önskemål och därmed 

standardiseras efter en given mall.   

 Slutgiltiga målet är en implementering av programmet i verksamheten och erhålla 

ett godkännande av transportstyrelsen. 

         EFS syfte med examensarbete är givetvis att få sin Piper Navajo godkänd för vidare 

bruk. En maskin som inte flyger är enbart en kostnad och det är givetvis något som pressar 

ekonomin i en redan ansträngd bransch.  
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1.3 Problemställning 

”En operatör skall säkerställa att flygplanet underhålls i enlighet med operatörens 

program för flygplansunderhåll. Programmet skall i detalj beskriva allt underhåll som krävs 

inklusive underhållsintervall”.  

Underhållsprogram upprättas, oavsett maskin, av den enkla anledningen att säkerställa 

skick och kondition så att det förblir driftdugligt, effektivt och tillförlitligt. Inom flygindustrin 

är underhållsprogram av särskild stor betydelse då dess syfte skall säkerställer att flygplanet 

förblir fullt säkert att operera. Det ger underhållsprogram mycket stor signifikans som kräver 

omtanke vid utformning. EFS saknar ett giltigt underhållsprogram till sin Piper Navajo och 

saknar därtill möjligheten att bruka flygplanet.  

När man utformar ett program för underhåll finns det flertalet aspekter att ta hänsyn till. 

Som ofta refererar man till att underhållsprogram är ett ”levande” dokument vilket innebär att 

man får ha i åtanke att förutsättningar för flygplanet eller att myndighetskrav kan förändras.  

Problemställning förutsätter att ett underhållsprogram utformas efter gällande 

förordningar för flygplanskategorin. Drifterfarenhet är en mycket viktig aspekt och skall 

speglas i underhållsprogrammet för att åstadkomma en både säkrare och effektivare drift. 

 

1.4 Avgränsningar 

Några specifika avgränsningar har inte angivits utan arbetet har bedrivits i den mån som 

ett underhållsprogram kräver. Eventuellt förarbete/underlättelse har förekommit i form av en 

mall som använts för utformning av underhållsprogrammet.   

Värt att nämna är att programmet inte behöver godkännas av transportstyrelsen för att 

slutligen godkännas som ett fullgjort examensarbete. Arbetet består i att ta fram ett 

underhållsprogram, varav det är av studentens eget intresse att följa upp processen med 

transportstyrelsen och acceptera eventuella arbetsuppgifter från EFS.  
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Kapitel 2  

METODER 

Kapitel beskriver metoder, tillvägagångssätt samt bakgrundsfakta. 

2.1 Inledning 

Som tidigare nämnts baseras underhållsprogrammets kontenta på åtskilliga regler och 

krav, ett övervägande antal dokument och handlingar, operatörers erfarenheter med mera.  

Examensarbetet har krävt en stor mängd tid till efterforskningar och analyser, ett nödvändigt 

moment för att vinna djupare förståelse om ämnet. Vidare har en stor del av arbetets gång 

bestått utav granskning och tillämpning av dokument, vitala för underhållsprogrammet. 

Betydelsen av ett underhållsprogram skall inte underskattas. Vissa nämner dokumentet 

som ”bibeln” för underhåll. Programmet innehåller direktiv om underhållsåtgärder, det 

innebär att, om visst underhåll inte är inräknat kan det leda till allvarliga konsekvenser. 

Generellt sett är en underhållsplan oftast upprättat på grund av ekonomiska skäl. För att 

garantera en fortsatt drift behöver maskinerna ses över för att inte inverka negativt på 

produktionen. Inom flyget upprättas underhållsprogram först och främst av ren 

säkerhetsaspekt. Ekonomiska skäl kommer i andrahand. Därefter finns det myndigheter som 

övervakar och sätter krav på operatören för att garantera att dessa följer regelverken.           

 

2.2 EASA 

EASA – European Aviation Safety Agency är en EU- myndighet som upprättades år 

2002 vars grundsyfte är att främja högsta gemensamma standarder för säkerhet och 

miljöskydd inom den civila luftfarten i Europa och världen. EASA styr framförallt: 

 Implementering och uppföljning av säkerhetsbestämmelser; 

 typcertifiering av luftfartyg och komponenter, samt godkännande av 

organisationer som deltar i konstruktion, tillverkning och underhåll av 

luftfartsprodukter; 

 säkerhetsanalys och forskning 

EASAs bestämmelser sätter grund för flygindustrin i den Europeiska unionen, varav 

sammanhanget med examensarbetet kräver en implementering av dessa bestämmelser. Som 

en central del av myndighetens fortskridande arbete som pågår är målet att utöka 

ansvarsområdena och regelverken för övrig verksamhet inom industrin.   
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Part M 

Part M är en del av myndighetsdokumentet, Regulation (EC) No. 2042/2003, som EASA 

gav ut år 2003 i syfte att verka som regelverk för att säkerställa högsta möjliga flygsäkerhet 

inom Europa. Övriga dokument som ingår i No. 2042/2003 är Part 145,147 och Part 66. 

Dessa dokument är de grundläggande regelverk varav Part M berör flygbolagen.  Här 

återfinns samtliga regler och åtaganden som flygbolagen är skyldiga att följa. Med åren har så 

kallade tillägg/ändringar (amendments) tillkommit som bidragit till förändringar inom 

regelverket, något som flygbolagen skall ha i åtanke. 

Part M är ett mycket omfattande som för en oerfaren kan vara svårorienterad. 

Dokumentet är indelat i två stycken, Sektion A samt B. Sektion A berör flygbolagen och 

sektion B myndigheten som övervakar flygbolagen. Sektion A är indelat i kapitel, från A till I, 

kapitel C innehållande riktlinjer om den fortsatta luftvärdigheten. En mer detaljerad 

beskrivning utöver regelverket finner man i Appendix I till Part M i Applicable Means of 

Compliance. AMC beskriver bland annat detaljerat om generella krav för ett 

underhållsprogram. 

 

2.3 Piper PA-31 Navajo 

Piper Navajo är ett tvåmotorig flygplan designad och konstruerades av Piper Aircraft vid 

mitten av 60-talet, avsedd framför allt som ett frakt- och affärsflygplan. Flygplanet kom att bli 

en succé. Produktionen kom att upphöra vid 80-talet på grund av en globalt minskad 

efterfrågan utav flygplan dock lever PA-31 vidare, ett fortfarande eftertraktat flygplan. Idag 

opereras drygt 2500 PA-31:or världen över. 

  

 Registreringsbeteckning: SE-GVZ 

 Typbeteckning: PA 31 

 Typcertifikat nr: A20S0 

 Tillverkningsår: 1978 

 Motor: Lycoming TIO-540-A2C 

 Propeller: Hartzell HC-E3YR-2AFT 

 Tomvikt: 1817 kg 

 Max startvikt: 2951 kg 

 Antal passagerare: 6 säten 

 Luftvärdighetskod: CS-23 

 

PA-31 kom i ett antal förföranden bland annat med trycksatt kabin, kraftigare motorer 

med ökad maxlast samt en med förlängd flygplanskropp. SE-GVZ är av typen PA-31-310, 

grundmodellen, dock senaste steget av tre modifieringar som flygplanet genomgick under 

konstruktionsåren.  EFS har brukat PA-31sedan 1992, framför som allt taxiflyg men har även 

på senare avsetts mera åt frakt och transportbruk.  
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2.4 Funktionsbeskrivning underhållsprogram 

”En operatör skall säkerställa att flygplanet underhålls i enlighet med operatörens 

program för flygplansunderhåll. Programmet skall i detalj beskriva allt underhåll som krävs 

inklusive underhållsintervaller. Krav på att programmet skall innehålla ett 

driftsäkerhetsprogram kommer att ställas, när myndigheten bedömer att ett sådant 

driftsäkerhetsprogram är nödvändigt”.  

Ovanstående text är tydlig rådande vad som skall innehålla i ett underhållsprogram. 

Samtliga underhållsåtgärder respektive underhållsintervall skall vara inkluderat.  

Underhållsprogrammets bas 

Ett underhållsprogram är ett myndighetskrav vilket kräver att operatören har ett giltigt 

program för respektive flygplan. Programmet skall, för att bli godkänt av den lokala 

myndigheten, innehålla krav och rekommendationer från myndighet, tillverkare och 

operatörer. Ett underhållsprograms innehåll baseras på krav och rekommendationer från: 

 

 MRBR – Maintenance Review Board Report 

 MPD – Maintenance Planning Document 

 CMR – Component Maintenance Requirements  

 AD – Airworthiness Directives 

 SB – Service Bulletin 

 AWL – Fuel System Airworthiness Limitations 

 CDCCL – Critical Design Configuration Control Limitation 

 Landing Gear Life Limited Parts 

 Enginge Life Limited Parts 

 APU Life Limited Parts 

 Manufacturer Recommendations 

 EZAP – Enhanced Zonal Analysis Program 

 Operators requirements 

Vanligtvis skall samtliga delar ingå i underhållsprogrammet för att bli godkänt av lokala 

myndigheten. Beroende på flygplanstyp varierar mängd och applicerbarhet av dessa delar. En 

maskin som PA-31, kvalificerat sig som ett ”litet” flyplan må skilja sig avsevärt gentemot 

kraven för ett Boeing 737. Programmen utformas utefter flygplanens förutsättningar varav 

PA-31 infriar långt ifrån den komplexitet som återfinns för ett ”tungt” flygplan, varav ett antal 

krav faller bort som till exempel AWL, CDCCL, EZAP och CMR. Ett flygplan med en 

MTOW< 5700 kg med maximalt 19 passagerare och avsaknad av CMR är ej beläget med 

krav att upprätta något tillförlitlighetsprogram. 

Underhållsprogrammets utformning och kontenta 

Som tidigare nämnts skall underhållsprogrammet innehålla all nödvändig information för 

att säkerställa driftdugligheten. Det innebär att samtliga underhållsåtgärder skall inkluderas, 

översyner och livstidsbegränsade komponenter skall listas, eventuella hänvisningar klargöras 

et cetera. 
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Part M innehåller de generella krav som underhållsprogrammet skall uppfylla, medans 

innehållet i programmet baseras som tidigare nämnt på ett antal dokument bland annat från 

tillverkarna. 

Underhållsprogramsmets uppbyggnad ser ut på följande vis: 

 Maintenance Program 

 Program Basis 

 Amendments Procedures  

 Variations 

 Periodic Review 

 Reliability Program 

 Eventuella Bilagor 

Maintenance Program innehåller framför allt grundläggande information om företaget 

och CAMO-organisationen, flygplanet och dess motorer, tillsynslistor samt checkperioder. 

Den ger även beskrivning om bland annat referensdokument, komponentunderhåll, CMR-

krav med mera. 

Program Basis listar samtliga dokument som är till användning vid underhåll och vilka 

dokument som ligger till grund för underhållsprogrammet. Dokument som framförallt MM, 

SRM och CMM till både flygplan, motorer och övriga berörda delar är listade i kapitlet. 

Amendments Procedures förklarar det ansvar samt den procedur som skall undergås 

om några förändringar sker utav underhållsprogrammet. Det är den tekniska chefen som 

ansvarar för innehållet i underhållsprogrammet och skall säkerställa att innehållet i 

programmet är i enlighet med tillverkarens rekommendationer, nyliga revisioner av manualer 

inskrivna eller krav enligt den behöriga myndigheten uppfyllda. 

Variations beskriver de tillåtna förlängningarna av underhållsintervallen, flygtid som 

kalendertid. Organisationen får enbart variera de perioder som 

föreskrivs i programmet med godkännande av den behöriga myndigheten. Bestämmelser för 

förlängningar av luftvärdighetsbegränsningar kan klargöras i detta kapitel. 

Periodic Review anger direktiv för huruvida översyn av underhållsprogrammet skall ske 

samt hur ofta, detta för att säkerställa att de återspeglar tillverkarens nuvarande 

rekommendationer, senaste revideringar av underhållsmanualer om tillämpligt, 

obligatoriska krav och underhåll av flygplanet. 

Reliability Program, på svenska kallat tillförlitlighetsprogram, skall upprättas om ett 

sådant är ett krav. För flygmaskiner av mindre storleksordning, MTOW< 5700 kg, är 

tillförlitlighetsprogram inte något krav. 

Dessa är några generella delar av vad varje kapitel behandlar. Innehållet varierar till 

mängd och typ beroende av flygplanstypen.  

Airworthiness Directives och Service Bulletin 

En Airworthiness Directiv (AD) eller luftvärdighetsdirektiv är ett direktiv utgett av 

myndigheten i tillverkarlandet vars syfte verkar för att säkerställa säkerheten hos ett flygplan, 

ofta på grund av brister funna som har en inverkan på flygsäkerheten.  En AD är ett 

myndighetskrav som är obligatoriskt att följa upp och kan till exempel bestå utav en 

modifiering eller inspektionskrav. En AD har en angiven tidsbegränsning innebärande att den 

måste utföras inom en viss period. Samtliga direktiv som är repetitiva skall inkluderas i 
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underhållsprogrammet. Det är operatörens ansvar att både övervaka direktiv samt att de 

realiseras inom utsedd tid. 

Service Bulletin 

Service Bulletin kan liknas till en AD, dock är det inte utgiven av tillverkarlandets 

myndighet, inte heller är det något krav att utföra åtgärden. En SB ges ut av tillverkaren och 

består ofta i form av en modifiering eller inspektion bland annat i syfte att underlätta 

underhåll, öka driftdugligheten med mera. Det är operatören som själv avgör om de vill utföra 

den angivna åtgärden. 

Operatörens erfarenheter 

Med tiden vinner man erfarenheter utav flygplanet vilket bör reflekteras i 

underhållsprogrammet om applicerbart. Det kan beröra ökade underhållsåtgärder precis som 

förlängningar av underhållsintervall. Operatören bör spegla drifterfarenheter i 

underhållsprogrammet för att erhålla ett mera effektivt program och en fortsatt god säkerhet. 

 

2.5 Tillvägagångssätt och metod 

Generella metoder 

Arbetet har bedrivets individuellt och på distans då ingen nämnvärd närvaro hos 

uppdragsgivaren krävts. Uppkommande frågor och funderingar har besvarats till stor del via 

mailkontakt och möten. Arbetsmetoderna har bestått i stora drag av att: 

 Planera och strukturera arbetet 

 Metodiskt besvara uppkommande frågor 

 Efterforskningar och genomgång av material 

 Studera regelverk och dokument 

Vid början av examensarbetet fanns det väldigt många frågetecken kring ämnet. Vad har 

underhållsprogram för syfte, hur ser ett program ut, vad är dess innehåll, vart finner man 

information om hur det skall utformas, vilka myndighetsdokument är av intresse och så 

vidare. För att få en övergripande uppfattning skapades en frågebank där tankar och 

funderingar kunde skrivas ner för att bearbetas. Med arbetets gång utvecklades frågebanken 

och blev till ett nyttigt redskap för att strukturera och bearbeta materialet på ett effektivt sätt. 

Inledningsvis gavs en del tid till repetition i underhållsfilosofi. En källa som varit till mycket 

stor hjälp har varit tidigare kurslitteratur från ”Flygplansdrift och Underhåll II”. Det gav 

essentiella kunskaper och vidare vägledning om underhållsprogram. 

Vidare ägnades en del tid även åt både EASA och FAAs hemsidor, vilket visade sig vara 

en aningen svårorienterade till en början men ett nödvändigt moment för att vinna vidare 

förståelse för verksamheten. 

Part M 

Inledningsvis bestod arbetet i princip enbart utav att ”sätta sig in” de berörda delar i Part 

M som var av betydelse för underhållsprogram. Det var ett mycket tidskrävande moment då 

det hela till en början var mycket diffust. Steg för steg bearbetades regelverket igenom med 

metoder som frågeställningar, efterforskningar, jämförelse och kontroll med andra 

underhållsprogram.  
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AMC kom till att vara utav stor nytta då denna bilaga användes flitigt vid bearbetning 

utav underhållsprogrammet. AMC gjorde det relativt enkelt att överblicka vad som skulle 

ingå i underhållsprogrammet men desto mer komplext var det att tolka, formulera och 

implementera varje regel/punkt. Varje del har bearbetats genom frågeställningar ställda i flera 

synvinklar, för att försäkra sig om att beskrivningen är korrekt förstådd. Även om AMC ger 

en ”detaljerad” bild har det visat sig vara en utmaning av att förstå sig på vissa punkter.   

Tillverkarens dokument 

 Arbetet med dokumenten från tillverkarna har även det varit ett bland de mest 

tidskrävande momenten. Svårigheten har legat i att särskilja dokumenten, deras relevans och 

inverkan på underhållsprogrammet. Dokumentens innehåll visar sig relativt självklart, dock 

har mängden dokument, benämnelser som varierar, olika revisioner visat sig vara förbryllande 

till en början. Varje dokument har studerats, jämförts och relaterats till underhållet för att 

försäkra sig om att varje dokument av betydelse blivit inräknat i programmet. 

Underhållsprogrammet baseras på följande tillverkardokument: 

 Piper Service Manual 

 Textron Lycoming Operator’s Maintenance Manual 

 Hartzell Propeller Owner’s Manual 

Samtliga manualer innehåller bland annat information om inspektionsåtgärder, 

underhållsintervall samt tillvägagångssätt vid underhållsarbetet. Utöver dessa manualer är det 

även mycket viktigt att information om luftvärdighetsbegränsningar klargörs. Tillverkaren ger 

vanligtvis ut ett dedikerat kapitel i underhållsmanualen innehållande ”Airworthiness 

Limitations” där information om bland annat gångtider, livstidsbegränsningar på komponenter 

som måste bytas ut är listat. Tillverkarna i detta fall har skrivit olika Service Letter 

innehållande information om vart ”Airworthiness Limitation” återfinns. Dessa Service Letters 

fanns tillgängliga via tillverkarens hemsida, som oftast publicerat under ”Technical 

Publications”. 

Operatörens dokument  

EFS har som enda dokument upprättat en underhållslista samt komponentlista bestående 

utav information om underhållsintervaller, senaste utförda underhåll, kvarstående gångtid. 

Dokumentet speglar repetitiva underhållsåtgärder som inte är inräknat i underhållsmanualen 

samt information om komponenter (TBO, senaste utförda underhåll med mera).   

Flygplanets dokument 

En del av den information som beskrivs i underhållsprogrammet återfinns i flygplanets 

journal. Bland annat innehåller journalen information om tillverkaren och typbeteckning utav 

flygplanet, motor och propeller. Vidare kopierades samtliga komponentkorten ur journalen 

med information om komponenter installerade på flygplanet, deras gångtid och flygtid vilket 

listades i en tabell. 

Airworthiness Directives 

Med hänsyn till att EFS inte brukat SE-GVZ har det inte skett någon uppföljning av 

några luftvärdighetsdirektiv. Det var därtill i uppgift att undersöka om några direktiv har 

givets ut från 2009 och framåt. Tillvägagångssättet bestod utav att på egen hand söka efter 

ADn utefter tillverkaren och modell för motor, propeller och flygplan. Direktiven ges ut av 

myndigheten i tillverkarlandet. I detta fall besöktes både FAA samt EASAs hemsida som 

publicerar samtliga direktiv. Några applicerbara luftvärdighetsdirektiv kunde inte påträffas för 

någon av tillverkarna. 
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Service Bulletin 

Likaväl har det även krävts en uppföljning utav Service bulletins. Som tidigare nämnts 

ges SBn ut av tillverkaren och istället för att besöka myndigheterna fick ett besök göra hos 

respektive tillverkares hemsida. Samma princip här som med ADn, man fick leta igenom 

tekniska publikationer listade på hemsidan. Ett hjälpmedel var dokumentet, Service Bulletin 

Index, innehållande information om samtliga SBn.  
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Kapitel 3  

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Resultatet visar sig bäst genom att läsa igenom underhållsprogrammet. Detta kapitel 

kommer i stora drag presentera några stycken utav innehållet som anses av särskilt intresse.  

Det underhållsprogram som presenteras i rapporten är inte godkänd av transportstyrelsen, 

innebärande att det ännu inte har tagits i bruk av EFS och kan komma att korrigeras om så 

transportstyrelsen finner brister. En möjlighet att följa upp processen med transportstyrelsen 

är välkomnande av EFS, dock igenting som kommer att presenteras i efterhand.   

 

3.1 Resultat 

Maintenance Program 

Underhållsprogrammet har ett antal referensdokument som ligger till grund för 

underhållsprogrammet, vilka är listade nedanför. Det är viktigt att dessa dokument är av 

senaste revision ifall något tillägg eller förändring utav dokumenten skett som kan påverka 

underhållet. 

“This AMP is based on Piper Service Manual 

Textron Lycoming Operator’s Manual 

Hartzell Propeller Owner’s Manual” 

Checkperioderna är baserade både på flygtid samt kalendermånader. Flygtiden är baserad 

på de angivna underhållsintervallen funna i inspektionslistorna. Kalendermånaderna är 

baserade på den uppskattade användningen utav flygplanet. EFS strävar efter att flyga cirka 

100 flygtimmar per år med SE-GVZ.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Intervals based on Flight Hours and Calendar date (Letterchecks) 

1A = 50 FH or 12 months, whichever occurs first 

2A = 100 FH or 24 months, whichever occurs first 

1C = 500 FH or 60 months, whichever occurs first 

2C = 1000 FH or 120 months, whichever occurs first 
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Inspektionslistorna samt inspektionsintervallen är funna i Bilaga 1. Underhållsåtgärder 

samt intervallen beskrivs i underhållsmanualen (Piper Service Manual Section III) Berörda 

dokument är: 

Manual Section Name Revision 

Piper Service Manual III Inspection IR941202 

Lycoming Operator´s Manual 4 Periodic Inspections 60297-23A-2 

 

Praxis och standarder som används för att underhålla flygplanet i detta underhållsprogram 

kommer att följa den rekommendation som fastställs av tillverkaren och AC-43-13. 

Alla underhållsuppgifter utav komponenter som kräver regelbunden kontroll, rengöring, 

smörjning, påfyllning, justering och testning ingår i inspektionslistorna. 

Maintenance Program Basis 

Grund för detta underhållsprogram består av följande manualer/dokumentation funna i 

Piper Navajos underhållsbibliotek. 

 SM 753-704 Piper Service Manual 

 PC 753-703 Illustrated Parts Catalogue  

 Service Bulletin 

 Service Letter 

 

Från Textron Lycoming underhållsbibliotek 

 Part No. 60297-10 Operator’s Maintenance Manual 

 

Från Hartzell underhållsbibliotek 

 Manual No. 169 Propeller Owner’s Manual 

 

Luftvärdighetsbegränsningar är något som är av ytters vikt, varav programmet skall 

innehålla en förklaring om vart man finner information om tidsbestämda intervaller och 

utbyte av livstidsbegränsade komponenter. Piper, Lycoming, Hartzell Service Letters 

innehåller information om luftvärdighetsbegränsningar. 

Amendments 

Det är NPH-CA som är ansvarig för innehållet i underhållsprogrammet och skall 

övervaka status för underhållsmanualer och tekniska publikationer. Om det sker en ändring 

eller revision behöver NPH-CA utvärdera effekten på det berörda luftfartyg och vid behov 

utarbeta ett förslag, en revidering till underhållsprogrammet. 

Vid en eventuell ändring eller revidering skall översynen följas med ett brev där det 

tydligt framgår: 

 Skäl för revision 

 Revideringsdatum och nummer 
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Permitted Variations to Maintenance Periods 

Intervallen kan förlängas upp till högst 5 % för kalendermånad, respektive 5 % gällande 

för flygtimmar giltigt för checkperioderna och övriga inspektionsintervall. Tröskeln gäller vid 

inspektionstillfället.  

Ett undantag gäller tidsbestämda åtgärder funna i underhållsmanualen alternativt 

eventuell inspektion som krävs av CFR eller EASA skall inte förlängas. 

Periodic Review of the MP Contents 

Om brister finnes skall CA-personalen informera NPH-CA som avgör om en ändring av 

underhållsprogrammet är nödvändigt.  

Eventuella ändringar utav luftvärdighetsbegränsningar skall hanteras omedelbart. 

Som minimum skall underhållsprogrammet ses över en gång om året. 

Tillförlitlighetsprogram 

Tillförlitlighetsprogram är inte något krav och därför inte nödvändigt. 

 

Service Bulletin 

PIPER AIRCRAFT SERVICE BULLETIN 
      

          http://www.piper.com/Company/Publications/VSP%200202.pdf 

   

          http://www.piper.com/Company/Publications/VSP%200203.pdf 

   

          TEXTRON LYCOMING SERVICE BULLETIN 
      

          http://www.lycoming.textron.com/support/publications/service-bulletins/pdfs/SB592.pdf  

 
          http://www.lycoming.textron.com/support/publications/service-bulletins/pdfs/SB591A.pdf* 

(gäller ifall flygplanet har en "rebuilt Kelly Aerospace Energy System turbocharger manufactured  

between January 2007 and June 2009) 
      

          HARTZELL SERVICE BULLETIN 
        

http://www.piper.com/Company/Publications/VSP%200202.pdf
http://www.piper.com/Company/Publications/VSP%200203.pdf
http://www.lycoming.textron.com/support/publications/service-bulletins/pdfs/SB592.pdf
http://www.lycoming.textron.com/support/publications/service-bulletins/pdfs/SB591A.pdf*
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Kapitel 4  

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

4.1 Resultat 

Produkten utav arbetet är det underhållsprogram som presenteras i bilagan till denna 

rapport. Underhållsprogrammet är i stor sett självförklarande för en fackman och presentera 

direkta resultat görs bäst genom att hänvisa till dokumentet. Dokumentet har i den form som 

lagts fram godkänts utav den tekniska chefen och kommer att tas i bruk utav EFS, distribueras 

och göras tillgänglig för berörda parter. Dock skall först programmet godkännas av den 

svenska transportstyrelsen innan det kan tas i bruk. Beroende på transportstyrelsens utsago 

kan det komma att ske förändringar utav programmet, därför skall man ha i åtanke att det 

program som presenteras i rapporten kan komma att korrigeras i framtiden. 

 

4.2 Rekommendationer till underhållsprogrammet 

Det rekommenderas att underhållsprogrammet hålls under uppsyn till en början då brister 

i programmet kan förekomma samt om eventuella brister funna från transportstyrelsen måste 

åtgärdas. Det kan komma att kräva en ökad arbetsinsats utav EFS innebärande arbete i form 

av årliga revideringar, uppföljning utav underhåll, bevakning utav AD samt SB med mera.    

 

4.3 Övriga rekommendationer 
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Kapitel 5  

TACK 

Jag vill framföra ett stort tack till min handledare Joakim Svan, teknisk chef samt pilot vid 

EFS för all hjälp och för förtroendet som gavs.  

 

Övriga tack utan inbördes ordning 

Tommy Nygren 

Lars Pettersson 

EFS Personal 

Familj och Vänner 
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Kapitel 6  

REFERENSER 

6.1 Internet 

 http://www.easa.eu.int/ 

 http://www.faa.gov/ 

 http://www.transportstyrelsen.se/   

 http://www.piper.com/ 

 http://www.lycoming.textron.com/ 

 http://www.hartzellprop.com/ 

 http://www.efsflight.se/ 

 

6.2 Dokument 

 EASA Part M 

 EFS CAME Revision 2010-06-01 

 Aircraft Maintenance Program Citation 680 Fleet Revision 2008-04-01 

 Piper Maintenance Library 

 Kompendium samt utbildningsmaterial från kursen Flygplansdrift och Underhåll II, 

MFL014 

 

6.3 Personer 

 Joakim Svan, Nominated Postholder Continuing Airworthiness, EFS 

 Tommy Nygren, universitetsadjunkt, Mälardalens högskola 
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http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.piper.com/
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http://www.hartzellprop.com/
http://www.efsflight.se/
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1.1 Basic Information 

The information in this chapter is the basis for the AMP of the Piper Navajo. 

Maintenance data is accessed from: 

EFS bureau and Electronic manuals EFS/EMS intranet  

 

Maintenance planning, aircraft reports and maintenance list accessed from: 

EFS/EMS Intranet. 

  

1.1.1 Aircraft identification 

1.1.1.1 Aircraft  

1.1.1.1.1 SE-GVZ  

Serial no:  31-7812079, manufactured 1978 

Engine 1: Lycoming TIO-540-A2C, serial: L-2290-61A  

Engine 2: Lycoming TIO-540-A2C, serial: L-9050-61A 

Propeller 1:  Hartzell HC-E3YR-2AFT/FC8468B-6R, serial: DJ10771A 

Propeller 2: Hartzell HC-E3YR-2AFT/FC8468B-6R, serial: DJ11115A 

 

1.1.2 Operator and Subpart G Organisation 

EFS European Flight Service AB 

Holmvägen 100 

Säve Depå 

417 46 GÖTEBORG 

 

Phone: +46 31 92 78 50 

Fax:     +46 31 92 78 51 

1.1.3 Reference Documentation 

This AMP is based on Piper Service Manual. 

Textron Lycoming Operator’s Manual   

Hartzell Propeller Owner’s Manual 
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1.1.4 Statement of Responsibility 

As NPH-CA of EFS I hereby confirm that this AMP is used for all maintenance on this 

aircrafts as long as it is operated by EFS. The AMP will be revised and updated and the 

effectively will be reviewed periodically as specified in herein and in EFS CAME. 

 

 

……………………………………………. 

NPH-CA 

1.1.5 Contents/list of effective pages 

This AMP is primary distributed electronic. All pages in each chapter are marked with 

the same revision date. This is to simplify the administration when electronically 

revised. 
 

Section Rev date  No 

1 2010-11-16 0 

2 2010-11-16 0 

3 2010-11-16 0 

4 2010-11-16 0 

5 2010-11-16 0 

6 2010-11-16 0 

 

 

The above chapters with its revision date are approved by the Swedish Civil Aviation 

Authority. 

 

 

Inspector __________________________________Date____________________ 
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1.1.6 Check Periods 

Check periods is based on both Flight Hours and Calendar date Months. 

EFS strives to a yearly utilization of 100 FH/year. 

 

Intervals based on Flight Hours and Calendar date (Letterchecks) 

1A = 50 FH or 12 months, whichever occurs first 

2A = 100 FH or 24 months, whichever occurs first 

1C = 500 FH or 60 months, whichever occurs first 

2C = 1000 FH or 120 months, whichever occurs first 

 

1.1.7 Escalation of Intervals 

The aircraft manufacturer occasionally issues relief in maintenance intervals due to 

experience and analysis; this is reflected in changes service information from 

manufacturer, which results in changes in this AMP. 

 

If NPH-CA finds cause for a revision of an interval the following procedure apply: 

 

If the interval needs to be reduced 

 A draft to a revision to the AMP is developed reflecting the changed 

interval. 

 The revision is treated the normal way as AMP chapter 3, Amendment 

of the AMP. 

If the interval can be extended 

 A statement is issued showing the proposed extension, arguments 

supporting the extension and if applicable reference to affected 

publications. 

 A draft to revision to the AMP is developed. 

 An application for the proposed change is directed to S-CAA. 

After approval of the revision all copies of the AMP is revised accordingly. 
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1.1.8 Administration of Revision 

The revision in the table is the manufactures revisions which this AMP refers to.  

 

Revision Reference Effective date  By 

IR941202 Piper Service Manual  1994-02-18 Joakim Svan 

Revision 2 Hartzell Propeller Owner´s 

Manual 

May 2009 Joakim Svan 

60297-23A-2 Lycoming Operator´s Manual May 2008 Joakim Svan 

1.1.9 Preflight Maintenance  

Preflight inspection if performed by maintenance staff shall be according to Piper 

Navajo AFM. 

1.1.10 Inspection Intervals 

The inspection intervals are found in the aircraft status report and will be updated as 

applicable, refer to the following appendices for a reference copy of the Aircraft status 

report: 

Appendix 1 concerning A/C SE-GVZ 

1.1.10.1 Inspections lists 

EFS does not develop own inspection lists they are developed by the manufactures and 

found in respective Maintenance Manual found in Appendix 1. Inspection lists 

containing required tasks from TC-holders of aircraft, engines, propeller will be used 

for each inspection. 

 

Manual Section Name Revision 

Piper Service Manual III Inspection IR941202 

Lycoming Operator´s Manual 4 Periodic Inspections 60297-23A-2 

 

There are no STC´s installed on the aircraft. 

1.1.10.2 Exemptions from Manufactures inspection list 

The SB status, aircraft configuration may exclude some task. The task excluded for 

each individual is to be evaluated.  

1.1.11 Component Servicing 

All task that calls for scheduled checking, cleaning, lubrication, replenishing, 

adjustment and testing is included in the inspection lists. 

1.1.12 Ageing Aircraft System Requirements 

The continuous maintenance program used as basis for this AMP issued by the aircraft 

manufacturer contains all necessary actions for aging aircraft. 
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1.1.12.1 Structural Damage 

All damage shall be noted in the dent chart if damage falls within limits in the SRM the 

aircraft can be released to service without further action. 

If damage falls outside the SRM TC holders engineering department shall be contacted 

for judgement. 

1.1.13 Structural Maintenance Programme 

The continuous inspection program includes the inspections necessary to comply with 

the following aspects of airframe structure as defined by the manufacturer. 

 

 Maintenance of structural integrity 

 TC holders SB review 

 Corrosion prevention and control 

 Repair assessment 

 Widespread fatigue damage 

1.1.13.1 Repair Assessment 

All repairs shall be within the privileges in SRM, if outside SRM either manufactures 

or PART 21 DOA shall be consulted. 

1.1.14 Critical Design Configuration Control Limitation 

N/A 

1.1.15 Certification Maintenance Requirements 

N/A 

1.1.16 Reliability Programme  

N/A 
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1.2 Statement of Maintenance Inspection Standard 

A. General inspection criteria.  

(1) When each of the specific inspections in this chapter is done, general 

examination of the adjacent areas must be done while access is available. 

These general visual examinations are done to find easily seen conditions 

which need further maintenance procedures.  

(2) When access has been made to an area, wire bundles must be examined for 

damage and correct attachment. Make sure that wire bundles are not 

attached to hydraulic tubes or lines.  

(3) Inspection items given are for specified components and systems, however, 

the entire inspection program needs a large amount of professionalism and 

judgment by inspection personnel to make sure that all of the components 

and systems are maintained and examined to make sure of the highest 

safety standards.  

(4) If a component or system is moved or changed (because of maintenance 

done) after a required operational or functional test is done, then that test 

must be done again before the system or component is returned to service. 

Refer to the appropriate chapter in this Maintenance Manual for removal, 

installation, operational tests and functional tests of components and/or 

systems.  

(5) For items or components that require lubrication, refer to the appropriate 

subject in Section 2, Piper Service Manual, Servicing, for lubricant, 

lubricating points and method.  

(6) Make a preflight inspection after the applicable inspection is done to make 

sure all the required items are correctly serviced. Refer to the Approved 

Airplane Flight Manual. 

 

1.2.1 Task Definition 

The maintenance task is described in the Maintenance Manual (Piper Service Manual 

Section III). 

Practices and standards used for maintaining aircrafts in this AMP will follow the 

recommendation set out by the TC-holder and AC-43-13. 
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2.0 Maintenance Programme Basis 

 

2.1 Basis Piper Navajo 

Basis for this AMP is the following documents   

Following manuals/documentation is found in the Piper Navajo Maintenance library. 

 SM 753-704 Piper Service Manual 

 PC 753-703 Illustrated Parts Catalogue  

 Service Bulletine 

 Service Letter 

 

 

 Textron Lycoming TIO-540-A2C Maintenance library. 

 Part No. 60297-10 Operator’s Maintenance Manual 

  

 

 

Hartzell HC-E3YR-2AFT/FC8468B-6R Maintenance Library. 

 Manual No. 169 Propeller Owner’s Manual 

 

 

2.1.1 Airworthiness Limitations 

Piper, Lycoming, Hartzell Service Letters 

2.2 Newly Certified Aircrafts. 

Not Applicable 

 

2.3 Relations with old MP 

No relations to previous Maintenance Program 

 

2.4 Critical Design Configuration Control 

Not applicable 
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3.0 Amendments 

The NPH-CA is responsible for the content of this Aircraft Maintenance Program and 

shall monitor the status of related Maintenance manuals and service publications.  

If there is an amendment or revision, the NPH CA needs to evaluate the effect on 

operated aircraft and if necessary produce a draft for revision to this AMP. 

The revision shall be approved by S-CAA. 

3.0.1 Amendment Procedure 

The actual revision should be processed by CA-Staff and handed to NPH-CA who is 

responsible for the content and that approval obtained from S-CAA. 

 

The revision shall be followed with a letter clearly stating: 

 reason for revision 

 revision date and number 

All paragraphs amended and accompanied with the actual material changed. 

In the EFS written material the revision should be marked with a vertical line. 
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4.0 Permitted Variations to Maintenance periods 

4.1.1 Check periods tolerances 

The intervals may be extended up to a maximum of 5% (percent) for calendar 

month, respectively 5% (percent) regarding flight hours. Threshold is the 

inspection due point. 

4.1.1 Other Inspection Intervals 

All remaining phase due points can be extended for maintenance scheduling 

purposes only up to a maximum of 5 % (percent) for flight hours from the due 

point for hourly driven inspections and 5 % (percent) regarding calendar month for 

calendar driven inspections.  

 

4.1.2 Airworthiness Limitations 

Any inspection time limitation found in the maintenance manual, maintenance and 

component list shall not be extended. Any inspection required by the Code of 

Federal Regulations (CFR) or, EASA Regulations shall not be extended. Any 

portion of the allowable extension used need not be deducted from the subsequent 

due point.  
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5.0 Periodic Review of the MP Contents. 

5.1 AMP Compliance to Maintenance Data 

The CA-Staff shall when any scheduled maintenance requested confirm that the TC 

holders revision is the same as the base for the MP. 

If discrepancies found CA-Staff shall inform NPH-CA who decides if an amendment of 

MP is immediate. 

Any changes to airworthiness limits are to be managed immediate. 

As minimum the MP shall be reviewed once a year. 

5.2 Operation Impact on MP 

EFS does only follow the manufactures recommendation since the fleet not in the size 

to obtain necessary data. 
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6.1 Reliability Program 

 

      The requirement for a reliability program is not applicable. 
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1.0 Airworthiness, Replacement and Inspections 

Appendix incorporates following items and limitations stipulated by manufacture 

organisation of Airframe (Piper), Engines (Textron Lycoming) and Propellers 

(Hartzell). 

1.1 Airframe 

1.1.1 Airworthiness 

Refer to Maintenance Manual (SM 753-704) and Inspection Report (PN 761-857)  

 

1.1.2 Time Limits/Maintenance Checks 

See inspection list  

1.2 Engines 

1.2.1 Airworthiness Limitations 

Refer to Lycoming Service Instruction No. SI1009 

1.2.2 Scheduled Maintenance Checks 

See inspection list 

1.3 Propeller 

1.3.1 Airworthiness Limitations 

Refer to Hartzell Propeller Owner´s Manual (Manual No. 169) 

See also Hartzell Service Letter No. HC-SL-61-61Y 

1.3.2 Scheduled Maintenance Checks 

See Inspection list 
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1.0 Installed Components 
 
 
 
 

Engine and Appliance (Serial No L-2290-61A) LEFT ENGINE 
 
Component Part Number Serial Number Install date Flight Time TBO 
Pressure Pump 441CC-7 36305 050928 11900 500 
Magneto Left LW-349290-1 F021A165 Found 

installed
Unknown 500 

Magneto Right LW-349310-1-
85 

DO23015 Found 
Installed 

Unknown 500 

Alternator 32C19553 DO22146 Unknown Unknown 1800 
Density 

Controller 
LW-10682 GCN00098 Found 

Installed 
Unknown 1800 

Pressure 
Control 

LW-106644-85 FHO00126 Found 
Installed

Unknown 1800 

Turbocharger LW-12689-85 FLR00242 Found 
Installed 

Unknown 1800 

Bypass Valve LW-12778-85 FKO00041 Found 
Installed

Unknown 1800 

Fuel Pump 62E22581 E2513 031103 11518 1800  
Fuel Pump 42113-006 92986 030826 11500 1800 
Oil Cooler 8535311 79D-1282 Unknown 11500 1800  

Injector 75311-85 54239 Found 
Installed

Unknown 1800  

Pump 
Hydraulic 

1213HBG310 OC4-1224 Unknown 12174 1800  
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Engine and Appliance (Serial No L-9050-61A) RIGHT ENGINE 
 
Component Part Number Serial Number Install date Flight Time TBO 
Pump Vacuum 441CC-7 49023 061206 12100 500 

Magneto ES10-349290-1 A113054 Unknown Unknown 500 
Magneto ES10-349310-1 A092064 Unknown Unknown 500 

Oil Cooler 8535311 77F-1653 Found 
Installed

11730 1800 

Pressure 
Control 

LW-10644-85 HDO01109 Found 
Installed

11730 1800 

Density 
Controller 

LW-10682-85 HGO00994 Found 
Installed 

11730 1800 

Bypass Valve LW-12778-85 HFO00291 Found 
Installed 

11730 1800 

LT 
Turbocharger 

LW-12689 HGL00614 Found 
Installed 

11730 1800 

Fuel Pump 62E23186 HHN018FP Found 
Installed

11730 1800 

Starter 31B22476 E091300 Found 
Installed 

11730 1800 

RT Alternator 32C19553 E073874 Found 
Installed 

11730 1800  

Injector 75311-85 47637 Found 
Installed 

11730 1800  

Pump 
Hydraulic 

1213HBG310A OC5-0846 Unknown 11730 1800 

Fuel Pump, 
Electric 

A10014-D44 102404 Unknown 11730 1800 

 
 

Propeller and Appliance (Serial No DJ10771A)  
 
Component Part Number Serial Number Install date Flight Time TBO 

Governor F6-24Z D1702TJ 02-11-15 Unknown 2000 
Propeller HC-E3YR-

2AFT 
DJ10771A 070125 12099,9 2400  

 
 

Propeller and Appliance (Serial No DJ 11115A) 
 
Component Part Number Serial Number Install date Flight Time TBO 

Governor F-6-24Z A3765T 01-09-14 Unknown 2000 
Propeller HC-E3YR-

2AFT 
DJ11115A 070116 12100 2400 
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Components and Appliance 
 
Component Part Number Serial Number Install 

date 
Flight Time TBO 

Brandsläckare H3R-C352T X-468280 090120 12171.4 12 months 
Com/Nav/GPS GNS 430 96309196 Found 

Installed
Unknown Unknown

Com/Nav KX165 62077 991019 Unknown Unknown
DME KN62A 29893 991019 Unknown Unknown
ADF KR87 71815 991019 Unknown Unknown

RMI/ADF 
Adapter 

KDA692 3967 991019 Unknown Unknown

Loop Antenna KA44B 71092 991019 Unknown Unknown
Radar Altimiter 066-3031-01 1823 Found 

Installed 
Unknown Unknown

Audiopanel GMA340 94900501 991019 Unknown Unknown
Fartmätare 8130 66305 Found 

Installed
Unknown 24 months

Fartmätare 8130 66308 Found 
Installed

Unknown 24 months

Transponder, 
Mode S 

TT31 P/N 00225-
00 

00276 Unknown Unknown Unknown

Altimiter / 
Encoder 

44929-935 00217 Unknown Unknown Unknown

Altimiter / 
Encoder 

44929-935 1561 Unknown Unknown Unknown

Turn 
Coordinator 

1394T100-72 M05-11407 070208 12100 Unknown 

Power Pack 
Assembly 

WTC 2135-1 WTC 1589 060310 11988 Unknown 

Heater 
Assembly 

FRD39D59EL A∅512∅∅3∅ 060120 11988 Unknown 

Turn & Bank 52D75-10 9819C Unknown Unknown Unknown
Batteri G 246 G02239330 061102 12091 Unknown

First Aid Kit Jar OPS  Unknown Unknown 12 months 
Kombi 

Instrument 
IU378-003-20 2393 Found 

Installed
Unknown Unknown

Magnetkompass C2400-L4P 2114 Unknown Unknown 24 months
Manifold 
Pressure 

6121 100156 Unknown Unknown Unknown
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