
Ordinarie

Alternativt

Typbeteckning Lastalternativ Protokoll nr

Vägning och allmänna data Vikter ur typcertifikatet

vattenbarlast kg
datum för vägning

vattenbarlast kg

vingar kg
referensplan

Utrustad enligt grundspecifikation nr:
datum

     tillägg nr: Omräknat protokoll
datum

VÄGNING

Vikt höger vinge: 4   kg

Vikt vänster vinge: 5   kg

Summa vingvikt: 6   kg

Vikt stabilisator: 7 kg

vägningspunkter Vägd vikt kg Tara kg Nettovikt  Momentarm mm   Moment kpmm

           SUMMA 8 9

Godkänt tyngdpunktläge vid tomvikt   kg mm  -  mm

Barlast    kg         Placering

Summa vingvikt 6 +

Max vikt utan vingar 3 =

Max beräknad flygvikt 10 Ruta

LASTNINGSINSTRUKTION segelflygplan

Tyngdpunktsläge vid grundtomvikt mm utan vattenbarlast   kg

Grundtomvikt 8 kg inkl vattenbarlast   kg

Max flygvikt inkl vattenbarlast 1 kg Min förarvikt   kg

Max flygvikt utan vattenbarlast 12 kg Max förarvikt   kg

Vid lastning av vatten beakta lastningskrav och viktsgränser som anges i flyghandboken. Överskrid aldrig max flygvikt.

Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande S-tekn bevis nr

11=9/8  13=12-8  14=1-8

1

2

3

S
-6

1-
11

14

15

16

Ovanstående uppgifter hittas i
typcertifikat eller flyghandbok och
underhållshandbok. Om uppgift
saknas spärra rutan/rutorna.

13

Det lägsta av "max beräknad flygvikt " ruta 10 och "max flygvikt
utan vattenbarlast " ruta 2 är flygplanets aktuellt gällande
maximala flygvikt som skall stå i ruta 12 nedan

Vägningsprotokollet upprättas av segelflygtekniker med B eller T behörighet. Undertecknad intygar att segelflygplanet vägts enligt gällande
anvisningar och lastning enligt ovan ligger inom godkänt tyngdpunktsläge under flygning

VÄGNINGSPROTOKOLL

Max flygvikt inkl

Max flygvikt utan

Max vikt utan

SE-

Högsta tillåtna tillsatsvikt

Högsta tillåtna tillsatsvikt

11

vägningsplats

använda vågar

arbetslinje
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Ordinarie
Alternativt
Typbeteckning
Lastalternativ
Protokoll nr
Vägning och allmänna data
Vikter ur typcertifikatet
vattenbarlast
kg
datum för vägning
vattenbarlast
kg
vingar
kg
referensplan
Utrustad enligt grundspecifikation nr:
datum
     tillägg nr:
Omräknat protokoll
datum
VÄGNING
Vikt höger vinge:
4
  kg
Vikt vänster vinge:
5
  kg
Summa vingvikt:
6
  kg
Vikt stabilisator:
7
kg
vägningspunkter
Vägd vikt kg 
Tara kg
Nettovikt
 Momentarm mm
  Moment kpmm
           SUMMA
8
9
Godkänt tyngdpunktläge vid tomvikt
  kg
mm  -
 mm
Barlast
   kg
        Placering
Summa vingvikt
6
+
Max vikt utan vingar
3
=
Max beräknad flygvikt
10
Ruta
LASTNINGSINSTRUKTION
segelflygplan
Tyngdpunktsläge vid grundtomvikt
mm
utan vattenbarlast
  kg
Grundtomvikt
8
kg
inkl vattenbarlast
  kg
Max flygvikt inkl vattenbarlast
1
kg
Min förarvikt
  kg
Max flygvikt utan vattenbarlast
12
kg
Max förarvikt
  kg
Vid lastning av vatten beakta lastningskrav och viktsgränser som anges i flyghandboken. Överskrid aldrig max flygvikt.
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
S-tekn bevis nr
11=9/8  13=12-8  14=1-8
1
2
3
S-61-11
14
15
16
Ovanstående uppgifter hittas i 
typcertifikat eller flyghandbok och 
underhållshandbok. Om uppgift 
saknas spärra rutan/rutorna.
13
Det lägsta av "max beräknad flygvikt " ruta 10 och "max flygvikt  utan vattenbarlast " ruta 2 är flygplanets aktuellt gällande 
maximala flygvikt som skall stå i ruta 12 nedan
Vägningsprotokollet upprättas av segelflygtekniker med B eller T behörighet. Undertecknad intygar att segelflygplanet vägts enligt gällande  anvisningar och lastning enligt ovan ligger inom godkänt tyngdpunktsläge under flygning
VÄGNINGSPROTOKOLL
Max fl
yg
vikt inkl
Max fl
yg
vikt utan
Max vikt utan
SE-
Högsta tillåtna tillsatsvikt
Högsta tillåtna tillsatsvikt
11
vägningsplats
använda vågar
arbetslinje
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