
 GRUNDSPECIFIKATION SE-  
Typbeteckning   Nr:   
INSTALLERAD UTRUSTNING ingående i grundtomvikten enligt vägningsprotokoll. Vid angivande av momentarm 
gäller referensplan enligt vägningsprotokollet. 
Antal Benämning Typ Vikt kg 

(vid ändring) 
Momentarm 
(mm) 

Moment 
(Kpmm) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Grundspecifikationen upprättas av segelflygtekniker eller annan av Segelflyget 
auktoriserad person. Kopia insändes till tillsynskontoret efter upprättande. 
 

   

 
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande S-tekn. bevis nr. 
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Segelflyget    S-62B   02-03 
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