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VFS – VIAF  
  

  RealAir SF260 –בד"ח סנונית 
  

 
  

  עדן בנאים  נכתב ע"י: 
  

  VFSצוות   נערך ע"י: 
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 בדיקות לפני הנעה
  לבדוק בטיחות –כסאות וחגורות  .1
  סגורה ונעולה –חופת המטוס  .2
  פועל (מטה) –סק דלק מפ .3
  פועלים -מעצורי חניה  .4
  סגורה -מצערת  .5
  סל"ד גובה –ידית פסיעה  .6
  סגורה -תערובת  .7
  פועל -בטריה  .8
  מוודא -ירוקים  .9

  לוודא תנועה חופשית –הגאי טיסה  .10
  לוודא -כמות דלק במיכל  .11
  לכנף שמאלית  - בורר דלק  .12

 
 בדיקת הנעה

  פועל –משאוות דלק  .13
  ניות למעלה ולמטה ולהחזיר מטהש 2-3מטה, ואז לשחק  –מצערת  .14
  פתוחה 1\4 –מצערת  .15
  פתוחה לגמרי –תערובת  .16
  להניע –מצתים  .17
  עליה -לחץ דלק  .18
  סל"ד 1400-1500לשמור  –מצערת  .19
  פועל  - אלטרנאטור  .20
  לוודא -מד אמפר  .21
  סל"ד 1700-1800-סל"ד לוודאות ב .22
  סל"ד 175לוודאות בצניחת  –מתצים  .23
  בגבולות המותרים –כלי מנוע  .24
  פועל -קה אוויוני .25
  פועל - מכשירי קשר וניווט  .26
  סל"ד 1000-1200התחממות ב .27

 
 בדיקות המראה

  על כל המיכלים –בורר דלק  .28
  נטראלי - מקזז  .29
  מעלות, אמצע 20 –מדפים  .30
  סל"ד גובה –פסיעה  .31
  מלאה -תערובת  .32
  לסל"ד מלא –מצערת  .33
  קשרים 70 –מהירות ניתוק  .34
  מיד אחרי שיעור טיפוס חיובי –גלגלים  .35
  קשרים 78אחרי מינימום  –מדפים מעלה  .36
  לסגור -משאוות דלק  .37
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 טיפוס
  סל"ד 2700 –מצערת  .38
39. VX – 108 קשרים  
40. VY – 87 קשרים  

 
 שיוט

 .         FT, 2,400 RPM, 23 in.Hg 6,500 — שיוט מקסימלי
 — 10,000 FT, 2,100 RPM, 20 in.Hg         שיוט חסכוני   

 
 בדיקות בנחיתה

  הנמכה .41
  קשרים 87 –ה מומלצת (גלגלים ומדפים למעלה) מהירות הנמכ .42
  לפני נחיתה .43
  פועל -משאוות דלק  .44
  סל"ד גובה –פסיעה  .45
  קשרים 125- מעלות, מתחת ל 20 –מדפים  .46
  קשרים 108- ניתן לפתוח מתחת ל –ירוקים  .47
  קשרים 108מטה מתחת ל –מדפים  .48
  קשרים 87 –מהירות גישה  .49
  קשרים 65-70הצפה ב .50
  אחרי נחיתה .51
  למעלה -מדפים  .52
  איטית  –סעה ה .53
  תערובת למטה –בחניה  .54
  כבוי -מצתים  .55
  כבויים -בטרייה ועזרי הניווט והרדיו  .56

  
  

  KIAS- *כל המהירויות ב


