
 

 

AVIA PROPELLER, s.r.o.  
Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika 
 

 

INFORMAČNÍ BULLETIN         
  
Číslo:               V 500A/11b 
 
Týká se: Všech vrtulí V 500A. Možnost náhrady rozvaděče tlakového oleje 

P7900.01, který je součástí vrtulové jednotky, rozvaděčem tlakového oleje 
nového typu s označením LUN 7902. 

 
Důvod: Na základě zkušeností z provozu zavádí výrobce nový typ rozvaděče 

tlakového oleje LUN 7902, který nahrazuje stávající typ  P7900.01. Nový 
rozvaděč tlakového oleje LUN 7902 vykazuje vyšší provozní spolehlivost, 
nižší nároky na údržbu v provozu a má sjednoceny maximální provozní 
lhůty s vrtulí V 500A. 

                                   Na nový rozvaděč tlakového oleje LUN 7902 vydal ÚCL Souhlas s 
použitím v civilním letectví pod číslem S-24-97. 

 
Opatření: Nový rozvaděč tlakového oleje LUN 7902 je možno v průběhu provozu 

kdykoliv zaměnit za původní typ P7900.01. 
                                  Výrobce doporučuje výměnu původních rozvaděčů P7900.01, nebo jejich 

přestavbu na typ LUN 7902 u všech letounů používaných v akrobatickém 
provozu, na kterých je původní typ olejového rozvaděče instalován. Pro 
nové, nebo přestavěné rozvaděče tlakového oleje LUN 7902 odpadá 
provádění periodických a opakovaných kontrol příruby pro uchycení vrtule 
dle bulletinů V 500A/6a a  V 500A/7a, je však bezpodmínečně nutné i 
nadále dodržovat provozní omezení daná letovou příručkou letounů Z 142 
a Z 43. 

 Výrobce obou typů rozvaděčů provádí na objednávku dílenskou přestavbu 
typu P7900.01 na LUN 7902 dle vnitropodnikového předpisu PA-HSA-
00.059-98 s využitím některých původních dílů . Tato přestavba může být 
provedena jak v rámci GO rozvaděče, tak  kdykoliv  v průběhu jeho 
provozu. Přestavěný rozvaděč na LUN 7902 získá plné životnostní 
parametry nového rozvaděče. 

                                  Nové vrtulové jednotky s vrtulí V 500A, vyrobené po datu schválení tohoto 
bulletinu, budou  kompletovány s jedním kusem rozvaděče tlakového oleje 
typu LUN 7902, vyhovujícím pro celou životnost vrtule V 500A. 

                                  V případě vyřazení Příruby rozvaděče č. v. P 7900-6111 v důsledku kontrol 
dle bulletinů V 500A/6a a V 500A/7a, za provozu nebo při GO, 
doporučuje výrobce náhradu za přírubu nového typu s přestavbou 
rozvaděče na LUN 7902 dle předpisu PA-HSA-00.059-98. Přestavěný 
rozvaděč na LUN 7902 získá plné životnostní parametry nového 
rozvaděče. 
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Provede: Výrobce, fa Avia Propeller, s.r.o. 
 
Náklady: Hradí uživatel. 
 
Platnost bulletinu: Datem jeho schválení. 
 
Datum: 22. 06. 1999  
 
 
                      Igor Brunclík v. r.                                                                  Josef Sviták v. r. 
   ...................................................................                         ............................................................ 
   2. jednatel a obchodní ředitel AHSA, s.r.o.                                  Technický ředitel AHSA, s.r.o. 
 
 
                                                                           Pavel Kulovaný v. r. 
                                                                ...................................................... 
                                                                   Hlavní konstruktér AHSA, s.r.o. 
 
 
Po technické stránce schváleno TI-ÚCL ČR. 
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