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ZÁVAZNÝ   BULLETIN  č. EV 97 – 007 a 
 SPORTSTAR – 002 a 
1. TÝKÁ SE : Nedostatečné vzdálenosti levé gumové hadice chladiče motoru od 

výfukového potrubí předního levého válce. 

2. DŮVOD : V provozu došlo k propálení levé gumové hadice chladiče motoru od 
vlnovce výfukového potrubí předního levého válce. Příčinnou byla 
nedostatečná vzdálenost mezi hadicí a vlnovcem výfuku. Nedostatečná 
vzdálenost byla způsobena při výměně olejového filtru, kdy je pro 
vyjmutí filtru nutné povolit a vytočit výfukové potrubí předního levého 
válce tak, aby bylo možno olejový filtr vyjmout. Při zpětné montáži 
výfukového potrubí se musí zajistit dostatečná vzdálenost (min. 20mm) 
mezi výfukovým potrubím a levou gumovou hadicí chladiče.  

3. OPATŘENÍ : Při každé výměně olejového filtru dbát na to, aby při zpětné montáži 
výfukového potrubí předního levého válce byla dodržena minimální 
požadovaná vzdálenost 20mm od gumové hadice chladiče motoru a 5 mm 
od olejového filtru, viz. příloha tohoto bulletinu.  
V provozu provádět při předletových prohlídkách vizuální kontrolu stavu 
hadic systému chlazení a trubek výfukového systému se zaměřením na 
nežádoucí interakce. Poškozené hadice vyměnit před nejbližším vzletem. 
Při periodických prohlídkách kontrolovat vzdálenost hadic systému 
chlazení od trubek výfukového systému. 

4. OPATŘENÍ PROVÉST: Před nejbližším vzletem, při každé periodické prohlídce a po každé 
výměně olejového filtru provést kontrolu dodržení minimální 
požadované vzdálenosti 20mm výfukového potrubí předního levého válce 
od gumové hadice chladiče motoru a 5 mm od olejového filtru, viz. 
příloha tohoto bulletinu. Poškozené hadice vyměnit před nejbližším 
vzletem. Provedení Bulletinu zapsat do Letadlové knihy a Bulletin 
přiložit k Návodu k obsluze letounu). 
Při předletových prohlídkách provádět vizuální kontrolu stavu hadic 
systému chlazení a trubek výfukového systému se zaměřením na 
nežádoucí interakce.  

5. PROVEDE : Pilot, vlastník letounu nebo jím pověřený mechanik. 

6. NÁKLADY HRADÍ : Vlastník letounu 

7. POTŘEBNÝ MATERIÁL : Není potřeba žádný materiál 

8. POSTUP PRÁCE : viz. Příloha. 

9. PŘÍLOHY: Postup výměny olejového filtru 

10. VYPRACOVAL: Ing. Petr Javorský 

 
  3.10.2005 3.10.2005 

Ing. Petr JAVORSKÝ 
Zástupce výrobce 

 Dne:  Ing. Jiří VYCHOPEŇ 
Odborný dozor LAA 

 Dne: 
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4.5.1.5 Výměna olejového filtru 
Demontujte motorové kryty. Klíčem č.12 odšroubujte přední levé (ve směru letu) koleno 
výfukového potrubí. Klíčem č. 13 povolte objímku tohoto potrubí na tlumiči výfuku. Vysuňte 
koleno od motoru a mírně odehněte výfukové potrubí směrem od olejového filtru. Vyměňte 
olejový filtr. Instrukce pro výměnu filtru oleje jsou uvedeny v Příručce pro údržbu motoru 
ROTAX řady 912 - základní verze. Připojte koleno výfuku k motoru a mírně jej rukou 
dotáhněte. Nastavte vzdálenost výfukového potrubí od hadice chladiče a olejového filtru. 
Vzdálenost od hadice chladiče musí být min. 20 mm a od olejového filtru přibližně 5 mm. 
Po nastavení vzdáleností koleno a objímku dotáhněte. Kryty motoru namontujte po 
naplnění oleje. 
 

 
 


