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Hoe te handelen als de motor het opgeeft.
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Dit artikel is gewijd aan éénmotorige vliegtuigen.
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stoppen van de motor de gemiddelde
piloot minstens vier seconden nodig
heeft voor hij reageert.
Het mag dus duidelijk zijn wat er met de
snelheid en dus ook de hoogte gebeurt.
Het is dus nu van essentieel belang dat
de neus zo vlug mogelijk naar beneden
gaat om te kunnen blijven vliegen.
In deze fase besluit u zich niets aan
te trekken van de wijze raad in uw
vlieghandboek om niet terug te keren.
In plaats daarvan legt u het vliegtuig in
een Rate 1 bocht, in gedachte houdend
dat u niet in een tolvlucht moet raken.
Bij de glijvlucht van lichte éénmotorige
vliegtuigen, ca 70 kts, heeft zo’n bocht
de schrikbarende straal van 2240 ft.
Het gevolg is dat tegen de tijd dat u
180˚ bent omgekeerd het vliegveld niet
voor u ligt, maar bijna 1,5 km opzij
verschoven. De figuur en de tabel
spreken nu wel voor zich en behoeven
geen verdere uitleg. De meeste
vlieginstructeurs aarzelen een minimum
hoogte boven de grond te noemen
waarop ze zouden proberen terug te
keren als tijdens de start motorstoring
zou optreden.
Motorstoring na de start.
Vooropstellend dat menige motorstoring
in de lucht zijn oorzaak heeft op de
grond, dan is het de beste manier om
een dergelijk noodgeval tijdens of na
de start te voorkomen. Alle “checks”, als
opgenomen in de “checklist”, moeten
worden uitgevoerd. Motorstoringen
veroorzaakt door water in de brandstofleidingen, vaak de oorzaak van
motorstoringen tijdens de take off, zijn
dan nagenoeg uitgesloten.
Als u merkt dat het toerental laag is
met abnormale trillingen en het gebruik
van de mengselregeling om mogelijk
vetgeslagen bougies te verhelpen niets
uitricht en volle carburateurverwarming
geen ijsafzetting aantoont, vertrek
dan in geen geval met de hoop
dat het straks misschien beter zal
gaan. Alleen als u zich ervan heeft
overtuigd dat alles volmaakt in orde is
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GTR225A: VHF com met 8.33 kHz spacing
GNC255A: Nav/Com met 8.33 kHz spacing
Database met Nav & Com frequenties
Geïntegreerde 2-persoons intercom
Standby frequency monitoring

Bezoek onze showroom
.
voor een demo

Garmin GTN750 & GTN650








Touchscreen—grafische interface



Geïntegreerde bedieningsinterface
voor GTX33 remote transponder



IFR gecertificeerde WAAS GPS

NE

EGNOS compatibel (LPV appr.)

W

VHF com: 8.33 & 25 kHz spacing

Garmin GTX335 & GTX345 Mode S & ADS-B transponders

VOR/LOC/GS ontvanger







Veelzijdige MFD functionaliteit:
lightning, weather, traffic,…

Geïntegreerde interface voor
Garmin GMA35 remote audio panel

GTX335: Mode S trandponder met extended squitter (ADS-B out)
Optionele geïntegreerde WAAS GPS voor ADS-B out positie
GTX345: Mode S & ADS-B out + ADS-B in ontvanger
Interface met bestaande MDF voor traffic display
Bluetooth voor traffic display op portable moving map of iPad

Garmin G500 & G600
Gecertificeerd glass panel voor retrofit installatie
 Dubbele 6.5” displays, PFD en MFD

Trig Avionics TY91





8.33 / 25 kHz VHF com, 6W
Geïntegreerde intercom
Zeer compact, 460 gram

Trig Avionics TT21




Mode S transponder
Geïntegreerde encoder







Interface voor ADF
Interface voor autopiloot en flight director
Interface opties voor traffic, stormscope, ...
Synthetic Vision Technology (optie op G500)
FAA & EASA TSO gecertificeerd!

Aspen Evolution Flight Display EFD 1000
Revolutionair PFD en HSI voor retrofit
 Air Data Computer
 Solid state AHRS en magnetometer
 Slaved HSI met GPS en VLOC indicators
 Autopilot interface
 Eenvoudige installatie in instrumentpaneel
 FAA & EASA TSO gecertificeerd



SYNTHETIC VISION OPTIE

Bose Headset A20

Bezoek onze website. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

LAMBERT AIRCRAFT ENGINEERING
Vliegveld 59
B-8560 Wevelgem
Tel: 056/43 16 26
email: info@lambert-aircraft.com

