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ANSØGER (kun ét navn)
Navn:

Erhverv:

Adresse:

Tlf.priv:

Mail adresse:

Tlf. arb:

som er medlem af KZ & Veteranfly Klubben, ansøger herved om tilladelse til at bygge reparere ændre
restaurere importere konvertere (IRAN) et luftfartøj til personligt brug.
Jeg erklærer mig indforstået med, at byggetilladelsen kun er gyldig, sålænge jeg er medlem af Veteranfly
Klubben og at medlemskabet forpligter mig til at følge instruktioner og anvisninger i klubbens byggehåndbog
eller udstedt af klubbens projektudvalg/kontrollanter.
Jeg erklærer mig ligeledes indforstået med, at mit byggeri ikke har erhvervsmæssig målsætning, men
udelukkende tjener rekreative og selvudviklende formål, og at jeg på nuværende tidspunkt opfylder de
helbredsmæssige krav til udstedelse af PPL-certifikat/S-certifikat.
Jeg erklærer mig sluttelig indforstået med, at byggetilladelsen ikke garanterer, at Trafikstyrelsen vil udstede en
National Flyvetilladelse til det færdigbyggede luftfartøj.
Følgende bilag er vedlagt i 1 eksemplar
For bygning af egen / fremmed konstruktion:
Licensaftale, hvis sådan er indgået
Beskrivelse af luftfartøj (følgende 3 sider)
3-plansskitse med hoveddimensioner
Tegningsfortegnelse el.skitse af bærende elementer med angivelse af facon,dimension og materialer
Styrkeberegning af hovedkomponenter - eller prøvebelastningsprogram
Projektudvalgets checkliste (vedlægges af PU)
For reparation / ændring af eget luftfartøj - OYTegninger / Beskrivelse
Styrkeberegning eller prøvebelastningsprogram
Projektudvalgets checkliste (vedlægges af PU)
For restaurering eller konvertering (IRAN) af eget luftfartøj - OYBeskrivelse af luftfartøjet (følgende 3 sider), hvis ej tidligere registreret i Danmark
Projektudvalgets checkliste (vedlægges af PU)
For import af et luftfartøj
Beskrivelse af luftfartøjet (følgende 3 sider). Nuværende registrering

__________________
(dato)

Kontrollant:

__________________________________________
(underskrift)

Kontrollantnummer
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BESKRIVELSE AF LUFTFARTØJ
Typegodkendt

STEL

Ikke typegodkendt

Fabrikat:

Egen konstruktion

Model:

Fremmed konstruktion

Fabrikationsnr.:

Konstruktør:
Fremstiller:
Fremstillingsår:
Typebetegnelse:
Fabrikationsnr.:

Typegodkendt

MOTOR

Ikke typegodkendt

Fabrikat:

Fabrikat:

Model:

Model:

Fabrikationsnr.:

Fabrikationsnr.:
Tidligere anvendt i luftfartøj
Ikke tidligere anvendt i luftfartøj
Skal ændres
Skal ikke ændres
Typegodkendt

PROPEL

Ikke typegodkendt

Fabrikat:

Fabrikat:

Model:

Model:

Fabrikationsnr.:

Fabrikationsnr.:
På hvilke motorer har propellen tidligere
Været anvendt?:

UNDERSTEL

Fast

Optrækkeligt

Næsehjul

Mekanisk

Hydraulisk

Halehjul

Elektrisk

Pneumatisk
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DATA
Startvægt: ............................................................................................................................................. ________kg
Starteffekt: ............................................................................................................................................ ________hk
Vingebelastning: .................................................................................................................................. _____kg/m

2

Effektbelastning: ................................................................................................................................... ______ kg/hk
VSO (stall hastighed, min. hastighed i landingskonfiguration) ............................................................. ________ kts
VFE (maksimal hastighed med flaps ude) ............................................................................................. ________ kts
VA (design maneuvering speed, beregnet manøvrehastighed) ........................................................... ________ kts
VB (design speed max. gust, beregnet hastighed maks. vindstød) ..................................................... ________ kts
VD (design diving speed, beregnet dykhastighed) ............................................................................... ________ kts
VMC (minimum control speed, min. kontrolhastighed)(kun for 2-mot. fly) ............................................ ________kts
Maksimal positiv lastfaktor:

Maksimal negativ lastfaktor:

Maksimal opdriftskoefficient, CLMAX:
Antal sæder:

Luftfartøjets tophøjde:

RORSYSTEMER
HØJDEROR
Wiretræk

Stødstænger

Hornbalance

Servoklap

Fjederklap

Trimklap

Wiretræk

Stødstænger

Hornbalance

Servoklap

Fjederklap

Trimklap

Wiretræk

Stødstænger

Servoklap

Trimklap

Hornbalance

Bevægeligt haleplan
SIDEROR

KRÆNGEROR

MOTORINSTALLATION
Luftkøling

Væskekøling

Brændstofindsprøjtning

Trykladning

Fast propel

Constant-speed propel

BRÆNDSTOFSYSTEM
Gravitetsystem
Total brændstofbeholdning, liter:

Tryksystem

Karburator
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Diagram af brændstofsystem vedlagt:

Bilag nr.:

VACUUMSYSTEM
Venturi

Vacuumpumpe
Vacuum:

kg/cm

2

Bilag nr.:

Diagram af vacuumsystem vedlagt:

HYDRAULIKSYSTEM
Mekanisk pumpe

Elektrisk pumpe

Håndopereret pumpe

Andet

Drifttryk:

kg/cm

2

Diagram af hydrauliksystem vedlagt:

Bilag nr.:

ELEKTRISK SYSTEM
Generator

Alternator (vekselstrøm)

Batteri
Driftspænding på el-system:
Diagram af el-system vedlagt:

volt
Bilag nr.:

Evt. supplerende oplysninger til foranstående, anføres herunder (evt. på ekstra bilag)
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