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FÖRORD

Föreliggande flyghandbok innehåller vad Du egentligen
bör känna till orn det flygplan Du flyger. Kan Du {7yg-
handboken, försäkrar vi att flygningen blir avsevärt
roligare och frarnförallt säkrare.
Säkerhet är en av hörnpelatna i Pipers ideologi och de
Piper-f1ygp1an sorn byggs idag är erkänt rnycket säkra'
Men för en fortlöpande säkerhet krävs även sakkunnigt
och kontinuerligt underhåll av flygplanet och här korn-
rner Nyge-Aero it, i bilden. Vi på Nyge har satsat hårt
på säkeih.t, vilket kanske bäst frarngår av vår starkt
utbyggda och erkänt kvalificerade serviceorganisation.
Dessa resurser står helt tiIl flygplanoperatörens dis-
position. En tredje faktor, sorn har rned flygsäkerheten
att göra, är Du sjäIv sorn förare. Din insikt i flygning
och flygplanets handhavande är slutgi.ltigt avgörande för
hur säker flygningen ska1l bli.
Till vissa flygplan, sorn irnporteras efter 1 juli 1969,
skal1 följa en för flygplanet individuell flyghandbok av-
fattad på sven.ska. Denna handbok ska11 alltid rnedföras
i flygplanet. Önskvärt är vidare att var och en, sorn
flyger in sig på flygplartet, anskaffar ett eget exernplar
av flyghandboken. Den finns att erhåI1a hos Nyge-Aero.
Av vikt är dock att Nyge får fullständiga narnn- och
adressuppgifter för att kunna stå til1 tjänst rned fort-
löpande revisioner.
Cherokee är ett trevligt och lättfluget flygplan, sorn vun-
nit stor popularitet över hela världen. Är Du nybliven

II
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ouåe.fr LUFTFARTSVERKET

(Fartygshandling som skall med-
föras under f lygning i samlings-
pärm f ör fartygshandlingar)

Denna lastningsinstruktion 9äller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i

tabellen längst ned.

1. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN
MEDFÖRA.
DU MÄSTE DÅ FÖRST VETA
. HUR MYCKET OMBöRö'AFhANDE FENSOruEN VÄGER
. HUR I\,IYCKET BAGAGET VÄGER

B R Ä NS LE rvlÄN§8§rA_EE!!_

LASTNI NGSI NSTRU KTI ON SE- GAAT

LuftfartYg,ro pio"r pA-28-IBo
Flygning Version

flDfltrtr
Normal Avanc. Hjul Skidor Flottörer

ANTAL
PERSON.

(max { }

BAGAGE

Högst

kg

MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITEH} UTöVER ICKE
UTNYTTJBAR MÄNGD

Aktuet I person medelvi kt
65ks tTOkq t75ks ISOks l85kq lgokg

2 91 F F F F F F

3
3
3
3

o
30
60
91,

F
F
F
779

F
F
F
t"5B

F
F
.189.i.

.lS.',:l.:

'.t*§SO

F'

159
åå§ tt7

l513.6 re,$ 9&.,,

4
4
A
=
4

o
30
60
91

18.?,

145:
Lg.E' 13$,

89
47

"' 103
61
19

75

:,I17l
75
31

13,I,
87'::;:,.

.l03ii
'tg

F=Fulla tankar, Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen
minst standardtan kn ing,/ft}+{tlrtrvt dtarlar:
Anm" Kan Du inte använda max startvikt p g a prestandabegränsningar

längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minskas i

(1O kg motsvarar L4l.iter bränsle),

BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:
Se lastfördelningsdiaqram omstående sida

ovan, kan Du ha

ex. startbanäns
motsvarande grad,

2.

§
co(,
§t

J
ö

q
o(9

@(t

J

Srundtomviktsbest, äv

87o92L
Grundtomvikt lTp-låge lMassm

inkr oria 676,3 ks 222,1 cm L5O226,1 nn-"-
Max f lygvikt

1O9O ks

Total bränsle- | Huvucftankar

mänsd (utnyttjaarl L34 ks (
I 
Standardtan kn,/Reservtankär

D 97 kq( 136 rI89
Mäx last i bagagerum

91 KG

Max tillsatsvikt (vikt fÖr

bränsle. förare. Dass. baq), 413 17 kg

Max last med f ulla huvudtankar

(vikt för förare, pass, bag). 2'79 17 kg

Max last vid standardtänkn./frflr

tankar (vikt för förare, passr bag). 316 r7 kg

Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Luftfartsinspektionens distriktskontor V G V



Flygning Version

SE-Grw E tr ö n D tr
Normal Avanc. Hjul Skidor Flottörer

LASTFÖRDELN I NGSDI AGRAM

BEGRÄNSNINGAR AV LASTEN I BAGAGEUTRYMMET INKLUSIVE EVENTUELLA

BABNSÄTEN VID OLIKA KOMBINATIONER AV VIKT I FRAMSITS OCH BAKSITS.

vikt i

f ram-
sits kg

Min bagalie kg

Har Du mindre bränslemängd än vad bränslemängdslL/
kan Du reducera min erforderlig vikt i bagagerum med
per 1O liters minskning av bränslemängden.

Fu r,\(,w sEL *U f,,ä1"'å3,??Till, f
LUFTFARTSVERKET] 

,,,i
och datum vid upprättande

Karlstad 87LO25
Upprättare (na mnf örtYdl igande)

Leif Sahlin



FLYGHANDBOK
Flight Manuä}

.DENI\A 
HANDBOK UtGÖR

:EN ÖVERSÄTTNING .TILL
:SVENSKA OCH EN OMARBET-
;NiNC AV DEN AV U. S. FEDE-
.RAL AVIATION ADMINISTI.A-.TION GODKÄNDA FLYGHAND -
iBOKEN, AIRPLANE FLIGIIT

. M,{NUAL OCH TILLVERKA.,.
RENS HANDBOK, THE CHE.
R-OKEE PA-28- 180 OWNER,S
HANDBOOK.
FLYGPLANET SKALL NYTT-
JAS I ENLIGHET MED GOD-
KÄNDA UPPGIFTER I DEN-
NA FLYGHANDBOK. r.ÖLJ-
ANDE KAPITEL ÄN COO-
KÄNDA AV FEDERAL AVIA-
TION ADM]NISTRAT]ON OCH
LUFTFARTSVERKET: KAP.
II, KAP. III SAMT KAP. V
MOM. 2.. Ö.VRIGA UPPqTF- .., .

TER ÄR ATT BETRAKTA

4.... §'ÄRSKILDA AN-
VISNINGAR

,' SXte.ciaI,'trnforrnation

II

ALLMÄNT

. - ,,:,r:i,l,t 1

OPERATIVA BE-
GRÄNSNINGAR ,

.L,irnita!io0s , ',.

NÖDFÖRT"ARANDEN
Ernergency Proce-=
dure s *

::rri:,

III

RINGS BE TEC KNIN G
Nationality and
Registration Marks SE-GAN

TYPBETECKNING
De signation of
airc raft
PA-ZB-1BO

TILLVTIRKN]NGS"NR"].
^, 

.A :Aircraft Serial Nb

28.,'T Ii, s:u l;,.

TILLVERKARE '.
Manufacturel: ;. '

Piper Aircraft CorPoration
Vero Beach, Florida, USA

IV



SOM TILLVERKARENS ANVIS-
NINGAR. DENNA FLYGHAND-
BOK ERSÄTTER A]RPLANE
F'LIGHT MANUAL OCH SKALL
SÅLEDES ALLTID UNDER
FLYGNING MEDFÖRAS OM-
BORD.

v

VI

PRESTANDA
Perforrnance

BILAGOR
Supplernents and
Annexes

VII FÖRART]PS
Pilot's Kaowhow

VIII EXTRAUTRUST-
NING
Optional
Equiprnent

This rnanual is a translation into Swedish, and a re-
arrangernent of the Airplane Flight Manual , approv-
ed by the U. S. Federal Aviation Adrninistration and
the rnanufacturer's handbook, the Cherokee PA-ZB-
180 Owner's Handbook.

The aircraft should be operated in cornpliance with
approved data in this Flight Manual. The following
sections are approved by Federal Aviation Adrnini-
stration and the Board of Civil Aviation: sect. II ,

sect. IiI and sect. V rnorn. Z. Other data are con-
sidered as instructions frorn the rnanufacturer.
This rnanual supersedes Airplane Flight Manual
and shall therefore always be carried on board
during flight.
Ansvarig utgivare:
AB Nyge-Aero, NyköPing

Nyköping den 17/4 t97o

Curt Johansson
Luftfartsve rkets godkännande
enligt ovan.
Stockholrn aen zZ/9 tgtZ



NATIONALITETS. OCH REGISTRE-
RINGSBETECKNING
NationalitY and
Registration Marks

TILLVERKNINGSNR
Aircraft Serial NoTYPBETECKNING

De signation oI
airc raft
PA-28-180

TILLVER.KARE
Manufacture r
Piper Aircraft CorPoration
Vero Beach, Florida, USA

FLYGHANDBOK
Flight Manual

DENNA HANDBOK UTGÖR
EN ÖVERSÄTTNING TILL
SVENSKA OCH EN OMARBET-
NING AV DEN AV U. S. FEDE-
RAL AVIATION ADMINISTRA-
TION GODI(ÄNDA FLYGHAND-
BOKEN, AIRPLANE FLIGHT
MANUAL OCH TILLVERKA.
RENS HANDBOK, THE CHE-
ROKEE PA.Z8. t 80 OWNER,S
HANDBOOK BI-I-PR PILOT,S
OPERATING MANUAL.
FLYGPLANET SKALL NYTT'
JAS I ENLIGHET MED C'OD-
KJ{,NDA UPPGIFTER I DEN'
NA FLYGHANDBCK. FÖLJ-
ANDE KAPITEL iTR GOD.
KJ{,NDA AV FEDERAL AVIA-
TION ADMINISTRATION OCH
LUFTTARTSVERKET: KAP.
II, KAP. UI SAMT KAP. V
r"rby. z. ÖVRIGA UPFPIrTER
TER J6i.R ATT BETRAKTA

A SÄRSKILDA AN-
VISNINGAR

. Special Inforrnation

ALLMÄNT
General'

OPERATIVA BE-
GRÄNSNINGAR
Lirnitations

NÖDFÖRr.ARANDEI
EmergencY Proce-
dure s

NORMALI.ÖRr.A.
RANDEN
Norrnal Procedures

II

III

IV

ilI



SOM TILLVER.KARENS ANVIS-
NINGAR. DENNA FLYGHAND-
BOK ERSÄTTER AIRPLANE
FLIGHT MA}{UAL OCH SKALL
SÅLEDES ALLTID UNDER
FLYGNING MEDFÖRAS OM-
iioRD.

V

Vi

PRESTANDA
Pe rfo rrnanc e

VIKT OCH BALANS
\{eight and Balance

VII FÖRARTIPS
Pilot's K;rowhow

VIII EXTRAUTRUST-
NING
Optional
EquiPn"rent

This rna;:ual is a trarislation i'nto Swedish, and a re-
ärr&ngai,nent oi the Airplane Flight Manual , approv-
ed by tt. U. S. Federal Aviation Adrninistration and
the rnanufaclurer's handbook, the Cherokee PA -28-
18C Orvner'u L1anCbook or Pilot's Operating M::nual'

The aircraft should be operated in compliance with
approved, data in this Ftight Manual. The following

"äätiorr" 
are approved by Federal Aviation Adrnini-

stration and the Board of Civil Aviation: sect. II,
sect. IIi and sect. V rnorn. Z. Other data are con-
sidered as instructions frorn the rna-nufacturer.
This rnanual supersedes Airplane Flight Manual
anri shall therefore aJ',l'ays be carried on board
during flight.
.dnsvarig utgivare:
AB Nyge-Aero, NYköPing

Nyköping den 17 /4 l97o

Curt Johansson
Luftlart sve rket s godkännande
enligt ovan.
Stockhotrn d'ert Zz/9 1912
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I Denna flyghandbok gäller end"i sl {ör det flygplan'

vars nati,t'atlt"i' - oth*'* gistre ri,gsbeteciuring Iitrns

angiven På sida III'

Z Fötaren är skytdig att äga kännedorn om inne-

hå1let i denna f1;;i';;ä'"'l . iriklusive ändringar och

titlämpliga bilagor sorn erlordras for flygningens säk-

ra genornförande'

3 Av luft{artsverket godkända blad får icke utbytas

och inga andringar eIlå tillägg tiII det godkända inne-

håIlet får ske "i."""iXets 
goäLlannande' Ändringar till

den av tillve'Xt'liguftndet s-luftfart srnyndighet godkän-

ä'fi;;;;dboken Ix"tt omgående föranleda rnotsvaran-

de ändring.' 'ä"t"ta 
flyghändbok' Utgivaren av denna

äVgirt"aUät "'*t'"r 
foi utgivandet av ändringar'

4 Ändringar till flyghandboken sorn påve rkat' lr"rft-
;^';;;;;;- i"rt"J'aigr'Jt.rnedclelas i luftfartsverkets
p"ui'i[åii"n "Luftr '" 'irlhetsanvisningar" ' LvA' eller
av tillverxtt"n. ott å iigger flygptanets innehavare

att införa foreskrirvna a'å-ringai äch ;1Öra anteclr"ning-

;;#;"; på t"spektrve förteckning över ändringar'
Indiviciu.ii" aJtit'g"t' sorr] Påverkår endast ett eller
flera flygplan,';;;;?L;s på forteckning över individu-
ella ändringar'
5 Om derrna flyghan<lbok förkorrlrrrer' skall luftfarts*
verket genast unde rrättas därorn'

6 Om clenna flyghandbok upphittas' torde den insändas

I iiif Luftfartsverket, 6Dl 79 Nc:rrki:rping'

Notes corrcerning registejecl flight rnanuiirl s :

I This Flight Manual applies only to the aircraft
which has its Nationality ånd Registration Marks on

page III.
Z Tt is the responsibiiity of the pilot l" ?t .farniliar
with the ...,t*,rt'åf tni" fiigtrt Manual i,cluding revi-
sions and any relevant suppler:rents'

IV



3 Pages approved by the Board rnay not be exchanged
and no alterations o{ or additions to the approved con-
tents may be rnade without the Board's approval'

Arnendrnents to the original Flight Manual approved
by the aviaiit;n authority of the country of rnanufaktu-
rår shali irnn:ecriately lead to correspnnding arnend-
.rn.;nts in this Flight Nlanual. The editor of this Flight
Manual is responlible for edition of amendments'

lr -Ameni.ments "which affect the airworthiness of the
aircraft will be announced in the publication "Luft-
värdighetsanvisni.ngar" iseued hy the Board of Civil
Aviation. The ov-'ner is responsible for incorpora-
ting prescribed amendrnents and should rnake notes
ab,å;i these on the records of arnendrnents. Changes
wfl.Lch aflect only one or sorne indi.ridual aircrafts
are special and rnust be noteel on the record of indi-
vidual arnenåments.

5 St-ould, this Flight Manual be lost, inforrn Swedish
Eoard of Civil Aviation.
6 §h*u1d this Flight Manual be found, kindly fcrrvard it
tq: the Board o{ Civil Aviation, S -601 79 Norrköping,
s'trriDEN {

t



AB Nyge-Aero
Nykoping

TLYCHANDBOK
PA-28-180 Zb rr,ars 79

KONTROLLIST A

r- 19
L-20
r-2 I
bzz
u-0
II- 1

fi-z
II- 3
II.4
II-5
II-6
II-7
II-8
Ii-9
u- t0
II.1 1

II- 12
III-O
ilI-i
ilI- 1

III. z
iII-3
III-4
III-5
IIr-6
III. 7
III-8
III-9
IIr- 10
IV-0
rv- t
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
rv-7

700506

700 506

7 50330
740330

750330

7 51,1,21

730 t08

750 3 30

750330

740 3 30
740 3 30
7503 30

zooso6'

7 503 30

730108

730 108

73Qr08
700506 .

?30 108

790326

700 506

itelblad
I
II
III
IV
v
VI
VII
i-0
I-t
l-z
l-2A,.
I.28
1-3
I-4
I-5
I-6
I-6A
I.68
I-6C
l-7
I-8
r-9
I- 10
I- 11
I.1 TA
I-118
I-11C
I-1ID
r- t2
I. lZA

- I.:u
T- L4
I- 15
r- 16
r- t7
I- 18

7go3z6
7 903z-6
?50330
,750330
,75LLZT

7301 08

?40330

7 90326

730108
740334
750330
75ttzt

?50330

7 00 506,
?30 108 '

?40 330
750330

790326

250330.

750330

730108

IV-8
rv-9
IV- 10
IV- 11
IV- r2
rv- 13
11'- 14
rY- 15
rv- 16
IV- 17 '

v-0
v-t
Y-Z
v-3
v-4
v-5
\r-6 :

v-7
v-8
v-84
v-9
v- t0
v- 1t
v-t2
v- t3
v- 14
v- 15
v- 16
vI-0
vr- 1

vI-z
vI- 3

700506

700506

730 108

7 30 108
700506
? 50330
730 108
740330 '

7 5tL2t .

7 50330

7 5 t 
',1,
d

7 50330
730108

YI-{.
YI-44
w-5
YI.5A
vr-6.

7 5 Lt?l

?40330

730 10t

75tl?r
?40330'

730 108

730 108'

700506



FLYCHANDBOK
PA-28 -180

KONTROLLI§TA

§ida I Daturrr

viioa. I zgo toq
vI-7
vr-&
1II-9
vtrr-o I t;ttzt
vrr- 1 [ zoosot
YII-2
vrr-3 I ?00506
VII-4
vIIj5 I i5LLZl'
V[.6 I

vrr-z I r:o ios I

VII*8
vrr-9 I 730108
vu- 10
\rII-11 I 75tL?.1
vul-o I zsolro
v-10.p" i rsrrzr I

v11"- rz,
vrr-1: l ?sirzr
VII.14



AB Nyge -Aero
Nyköping

F LYGI-:iAND I] CK
PA-28-180 26 riiars 7'i

sa* .

FöRTECKNINC övrR INFöR.DA Ätrtnr ii§GAll

När ändring inftirts skal1 anteckning härorn gÖras nedan.

Ändring
nr

Ändrings -
daturn

Berörda sidor Införd
av

I

Ti11ägg
nrl
Tillägg
nrZ

2

I Jan 73

5 dec 73

31

30

jan 74

mars 74

Titelblad, III, iV, 
"/, 

VI,
vII, I-0, I-zA.r-28, I-3,
r-4, r-6, I-64, I-68, I-?,
I- 1 1A, I- 1 18, I- 15, I- 17,
II-0, II-1, TI-2, Ii-8, iI-9
II-10, II-11, II-12,
III-0, ili-2, III-8, III-9,
IV-0, IV:3, IV-5, IV-14,
IV-15, V-0, V-1, V-;',.,
v-5, v*7, V-10, V-11,
v-Lz, v-13, v-15,
vI-0, vI-1, vI-2, tr'I-44,
vI-5,.VI-6, VI-7, VI-8,
VII-O

VII-O

v-[3

Titelbiad, III, V, VL
vII, I-zB, I-3, I-4, I-68,
I-?, I-8, I-10, I-11rj,
I-15, II-1, II-2, II-3,
II.4, II.5, II-8, II-9,
II.1O, II.11, III-0, III-i,
IIl-10, IV-14, V-1, V-2,
v*?, v-10, v-13, v-16,
YI-0, YI-1, VI-9, VII-5,
vII- 1 t

VI



Berörda sidorÄndrings-
datum

4:PR

30 rnars 75

75LtZt

PR790325

Titeiblad, III, V, VI ,

vII, I-0, I-6C, r-7/9,
r-g/to, r-tt1f LLD,
1-LZ/ 12A, I-13, I-15,
II-0, Lr-4, II-5, II-9
tl- t t./ 12, III -.1 /2 ,

fit-5/6, IV- 17, V-5,
v -7 , v-BA, Y- 10,
Y-tt/ Lz, vIIi-o

IV, V, VI , I-1, I-8,
Il-5, V-3, Y-?, V- toA,
v- 1 t, vI-0, vrI-0, vII-5
vu-"1|f L?., vII-1E/M.
IV, Y, VI, I.6, I-LZA,
rv-5.



AB Nyge-Aero FLYGHANDBOK
Nyköping PA-28-180 30 rnars 75

SÄRSKILDA ANVISNINGAR

1.1 Allrnänt
Föreliggande handbok gäIle-r för de olika modellbeteck-

"r"g"""å PA-28-180 Jorn finns angivna på titetbtadet'

Väsentliga ändringar sorn en årsmodell av typen under-
gått finns noterade nedan.

Se blad IV Anrn. 4 beträffande flygplanä-gare-s skyldig--
het att införa ändringar sorn påverkar flygplanets luft-
värdighet.

L.zAwikelserfrånPA.28-180D§er.nr.28-4378-5600
Refe rense r:
Owner's Handbook Part no

753765 för PA-28-180 D
753806 för PA-28-180 E
'761460 för PA-28-180 F
761490 för PA-28- t 80 G
761513 för PA-28-180 Challenger

Pilot's OPerating Manual

7 61556' f.ör PA-28- 1 80 Archer

Airplane Flight Manual daterad

3 aug Lg6z (PiPer rePort-VB--163)" för ser. nr. 671 -5600
ZZ apr 1969 (PiPer rePort V 9-210)' för ser. tti. 28-5601 '7zo5o9l
14 sep 1970 (Piper report VB^--Z61)' för ser. nr. 28-3073 - 5859

1 aep 19?1 (PiPer rePort VB---355)
fo"'set. ,,t. Z8-7ZO5OTZ - 7305000

Z? rnai tg7T(Piper report VB- 4-3]) 
o- för ser.nr. 28-7305001 - och uppät

L4 rnaj 1973(Piper report-VB:!-5^8) 
e- för- ser. "r. Z8'74O5O01 - och uppät

VII



FLYGIIANDB OK
PA-28- 180

SÄRSKILDA ANVISNINGAR

L.Z.l Modell PA-28-180 E
ser. nr. Z8'5601 - Z8-5869

t) Indikering fclr vakuurntryck fås från en vakuurn-
rneter rnarkisuction och placerad till höger på in-
strurnentpanelen. (K"p. I mom. 1.9.5) Vakuumtryck-
et skall vara 4,6- 5,0"FIg.

Z) Instrurnentbrädan har annat utseende P. g. a. ovan-
stående. (X.p. I rnorn. 1.9.5)

1.2.2 Modelt PA-28- 180 F
ser. nr. Z8-7I05001 - 7L05244

Nytt eI- scherna.

L.?..3 Modell PA-28- 180 G
ser. nr. Z8-7205001 - 7ZO53Z9

Fenans höjd ökad rned 8 crn och utseendet ändrat.

L.2,4 Modell PA-28-180 Challenger
ser.nr. ZB-?305001 och uPPåt.

Följande mått är utökade:

Flygkroppens Iängd, spännvidden, fenans höjd, stabi-
latorns spännvidd, hjulbaPen.

Max. flygvikt ökad rned 21 kg.

SPIN FÖRBJUDEN MED FLYGPAN AV SENARE TILL.
VERKNINGS'}IU MMER J\N 7 ZO 5328

1.2.5 Modell PA-28- 180 Archer
ser. -nr 740500 1 och uPPåt

Fotbromsar för båda förarplatserna är standardutrust-
ning.

1. Z. 6 ModeII PA-28-:18O Archer
ser. -nr 7505001 och uPPåt

Varningslampor på instrurnentpanelen för fel på ladd-
ningssysternet, vakuurnsysternet och oljetrycket.
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1 Inledning
Denna beskrivning är allmän och gäller flygplantyp-el
i standardutföranäe. Förteckning över den faststäIlda
fasta och lösa utrustningen finns angiven i flygplanets
Grundspecifikation kaPitel VI.

1.1 Treplanskiss
(Se nästa sida)

Vissa rnått kan ändras orrr flygplanet är försett rned
skidor, flottörer eller annan utrustning.

| .Z Typ specifikation
FAA No 2A 1 3.

i;lrl'l.;e AVco Manuracturing corp 1)
Lycorning 0-360-44A, 0-360'}-4}lv{' -'

"r1å' o-ioo -A3A.4)

Eff ekt 180 hk

Tändstift (avstörda)
AC SR88D
Charnpion REM-4O-E

1,4 P ropeller
Se kapitel II sidan 5

1) GäIler ser. -nr 7305001 - 7505259.
Z) Gä1ler ser. -nr Z8'03, Z8- 1 t. o.rn 7?A5318.

Speciella begränsningar gä11er för denna motor'
Sä flygpfanet rnerl{,'r1 jande flyghandbok.
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1.5 Bränsle

Tvp
Mängd (två vingtankar)
Total
Till indike ring sPlåtar
Utnyttjningsbar
1) cnrll.rrger och senare

') ch"Il"nger och senare
Bränsleförbrukning
(cirkavärden)

75 To effekt
65 1o effekt
60 % effekt

r.6 Ol ja

Flygbensin rnin. 9l /g6 oktrttl )

ALLMÄNT

OljetYP

SAE 50
SAE 40
SAE 3O
SAE ZO

?,6 I (B US quarts)
5,7 L (6 US quarts)
l,g L (Z US quarts)

Zx95 1= 190
2x681= 136

189

rnin 100/1,30 oktan

l8Z I resp. 128 1

I (50 US ga1.)
1i36 US gal.)
t')

38 tf tirn.
T lf tirn.
30 I/tirn.

För olika ternperaturförhållanden rekornrnenderar rno-
tortillverkaren oljor av olika trögflutenhet (viskositet)
enligt nedan:

Luftternperatur
+ 15oC eller högre
ooc - + 3ooc-
- lgoc - +zoQc
- 13oC eller lägre
Total oljernängd
Min. oljernängd för start
Min. tillåten oljernängd

1.7 LandstäI1

Däckdirnertsion 6.00x6 rned fyra cordlager' Ringtryck
i,l t gf .rna. Uppgifterna gäller sarntliga hjul'
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1.8 Dirnensionsdata

Spännvidd
Vingyta
Vingbelastning 

-

Längd 7,t9
llöjd z,zz

Challenger
och senare

9,82 rn,
1 5,80 rn"
70,30 kgf crn

7 ,3t rn
2,38 rn
6,17 kg/T*
2,04 rn

T.o.rn F
g,l4

14,90
73,20

I

6,10
L ,90

G

-

1 ,20
2,30

Effektbelastn.
Hjulbas
Spårvidd
Last bagagerum
Bagagerurnsdörr

I .9 Be skrivning

3,05
9r

-1f1
-kg

,8 

- 

crn

1,9.t Allrnänt
Piper Cherokee 180 (PA-28- 180) är ett lågvingat, fyr-
sifsigt, enrnotorigt flygplan i skalkontruktion rned fast
landJtall och styrbart noshjul. Ordinarie förarplats
är vänster frarnsits.

| .9 .Z Skrov och stYro r gar:

Skrovet är byggt i lättrnetall och förstyvat' Flygkropp
en inrymrrler en kabin rned norrnalt fyra sittplatser
och ett utifrån och inifrån åtkornligt bagageutryrnrne.
vingarna är fästade tilI kroppen i huvudbalkarna, sorn
ar inforda i en lådliknande fattnin$, vilken utgör en
del av flygkroppen. Ytterligare infästningar finns i bak-
re vingbalt "rrå och de frärnre hjälpbalkarna' Flygpla-
net hal skevroder, fena rned sidroder och ett helt rör-
ligt höjdstyrverk s. k. stabilator rned tungroder' Höid-
trlrnning sier rned en ratt placerad rnellan frarnsätena.
Med, derina påverkas tungrodret. Sidtrirnning sker rned
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en r.rtt pli,icera'cl necl;lnför regla.gebocken' Differential:

styrning av skr:u'oJt"'" minskarlnverkan av skevroder-

broms. AIIa toa*' är linstyrd'a' Styrorganenl:estår av

en öppen ratt rneJ t''tt"tå"g itit- t'oja och skevr3der san-rt

pedaler for siatoäl'' Dulbell<ororn"ndo :: -:]::o"rdut-
rustning. frrr.t.,i*gt"s bzrkkant utgÖres av vingklaffar'

solT1 r11anövrera;-t{"d en hanclsp;tli placerad rnellan de

kråda {rarnsätena. Klaffarna ar };aaerbelastade {ör att

äterg3. til1 in{a}ir tag*, i vilket dL ar 1åsta' varför den

rner«1. svart rnarkell"ät ytan på hö^ge, vi'lgltla{f då kan an-

vär-idas sol'r.i {otsieg. Silg i'-'t" pf vingkla{fen annat än i
rrnclantassfall I Tre utfällni,g"1Åt;"f;t' ant'a"tlas: 1 0o'

ä3";ä?uö.' t"rskilt utsartta paitier av flvgplanet sal-

sorn vingspetsal'' noskai'pa och styrverkspetsar är ut-

förda i plast. Utvändiga ytor av rnetall är behandlade

rned korrosionsskyddaäcle färg, och flygplanet i sin hel-

het är överclraget rned acryllack'

1.9.3 N'loto rreglage

Ga s re g1a get (Throttle) ger torngång i
1äge och- ful1g;rs i Irärnre 1äget' i

sitt bakefsta

B 1a n cin in g s r e gta ge t (Mixtur.e.) ger rikbränsleluft-
blandn:.ng ;. Irarnrä fäfet (nictr) och successivt rrragrare

}:landning när det förJ rnot bakre läget,(t':ll) för att vid
fullt tilLbakafört Iäge st'änga av bränsletillförseln helt'
På hoger sida ., 

-,Iugt-gebäcken finns en friktionsspa.k'
rned vilken trögheterinÅ ae ovannärrrnda reglagen kan

varie ra s.

F ö rvä rrnnin g s r e gla ge t (Carb' I{eat)p1t'-r:rkar en

ventil son-r regle'rar piopoltionerrra varrn och kall luft
till {örgasaren. I lage 'uON': (Till.) {år. rnoto.rn enbart

ofiltrerad. varrnluft,'-vatfor bränsleförbrukningen blir
f.ågt" at norrnalt sarntidigt sorn rriqtoreffekten sjunker'

Snapspulr-rpen (Prirrrgr) används till att ge rnotorn

extra bränsletillskott vid start av kall rnotor' r.rån purn-

f "t, "ptrrtas 
bränslet <iirekt in i insugningsrören' Snaps-

purnpen låse s i inskjutet läge..t"ud UJ3oneitfattning' OIåst

snapspurrlp kan våIfå rnotorstörningar e{tersorn bränsle-
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luftbland.ningen blir' överrikad clå rnotorn Euger extt'a
bränsle via PurrrPen.

Magnetornkopplarenrnedstartrryckeliiretttänd_
ni.ng*slås rned fern lägen: OFF=Från, R(Right)=höger
rnagnet, L(Left)=vänster rna€lnet, BOTH=bå.da neagne -
terna sarnt START=startrnotorn inkopplad. START -
Iäget är {jaderbelastat så att omkopplaren fiädrar tiil -

baka titi läge BOTH när startmotorn inkopplals och
nyckeln s1äppts. Nyckeln kan endast tas ur i l;ige OI-F'
Var-Trine!- Undvik clirekt treröring av kanaleI"l-q S ";Iäffi" för brännskador. (Catier ser. nr 28 -7405001 -
zB -7 505259)

1.9 "4 Värrne och ventilation
Varrn luft till kabinen och luftspalterna vicl r.'indrutan
tas från en värrneväxlare ornkring rnotorns avgasrör "

Värrnetillförseln regleras rned två reglage till höger
på instrurnentpa.nelen" Ett reglage rnä.rkt I{EAT ger
iarrnluft tili kabinen och ett annat rnärkt DLIf . (Defroster)
reglerar varrnluftströrnrnen ti11 vinclrutatr. Varrnludtens
fordetning mellan frarn- och baksäten kan regler;rs med
reglage på luftkanalerna ned;rnför reglagebocken.
Orn avgaslukt tränger in i kabinen skall värrrte och de*
froster stängas av. Systernet bör snarast möjligt in-
spekteras rned avseende på lackage.
Frånintag i vinglr;rrrikanterna tas friskluft in via instäli*
bara rnunstyckennära golvel vid varje säte. Venlilation
av kabinlr"rften sker genom ett utsläpp under baksätet.

1.9.5 Instrurnent och stallvarning
Flyginstrurnenten ä r placerade i en panel Irarn[ör
vänstra förarplatsen. Uncler dessa återfinns rnotor-
instrurnenten. Panelens högra del ger utryrnn.^ q för
radioutrustning, strörnbrytare, vakuurnrneter"i, ci-

-)pa-28-180 D har två indikatorlarnpor sorn tänd's vicl
resp. för hr:gt eller för lågt vakuurntryck
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garettändare, värmereglage och säkringopanel. I dess
centala övre del finns varningslampor för Iåg }.add-
ningsström, Iågt oljetryck och vakuurntryck.' l).

Sorn extra utrustning kan gyroinstrument installeras.
De drive då av motorns vakuumpump. En'va[uumme-
ter på instrurnentpanelens hög?a del ger värdefull in-
formatipn. orn systemete funktion. Exernpelvis kan ett
1ågt vakuumtryck som förblivit konstant under-'en läng-
rJti.a tyda på srnutsigt filter, felaktig regulator ellei
1äckage. Trycklöst system kan betyc{.a att punxpens {riv-
axel gått av, trasig purnp, bruten ledning eLler felak-
tigt instrument. NorrRalt'vakuurntrygk skall för senare
år-srnodeller vara 5, bir'10, l"Hg. (Se Service Manual. )
För hogt tryck kan sk-*da instrrrlnehlen och vid för lågt
tryck blir de otillförlitliga. "'.",. ', :

Fartmätaren får sitt totaltryck från ett pitotrör under
vän6ter vinge. Statiekt tryck för höjdrnätare, variome-
ter och fartrnätare erhå11es från intag på pitotröret.
Svängindikatorn är elektriskt driven. Ytterluftt€rrno-
metern är placerad i frontrutans övre del.

..

På vardera sidan om,strömbrytarpanelen finns reostat-
strönebrytare. Med'.den vänstra märkt "NAV LIGHTSI',
DOMi LiGHTS'12) ränas flygplanets lanternor och inner-
belysni4g. Med den'hogra rnärkt TTPANEL LIGHTS'! tänds
insirurååntbelysningen. Ett röd larnpa til1 vånster på
instrurnentpanelen lyser då farterr.gått ner till något
övgr stallfart. Varning ges även med aurnmerton. Stall-
varnaren funge-rar inte när huvudbtrömmen är bruten.

Archer -?5 och senare
RAD LIGHTS för Archer -74 och senare

FLYGHANDBOK
PA=28-180

Sida I- 7

ZL nov 75

1)
z)

--'
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iAnm. orn luftströmrnen under flygning är störd vid
E-n s Le r vin g e n s f r amk ant, d ä r' e t al lv a r na r e n s g iv.a r e

en känsligiutga - är placerad, kan varning ges inter-
mittent.

L,9.6 LandstäIl rned brornear

LandstäI1et är fast rned noeställ. NosstäIlet är försett
med jazzdärnpare. Noshjulet är etyrbart åt.höger och
vänsier med sidroderpeåa1erna. Sidrodret år kopplat
till pedalerna under fjaderbelastning för c_entrering av

"iaÅa".t 
oih trimning. Landetällets stötdärnpling eker

rned luft och olja. Noirnalt skalt sa 8 crn respektive ca

11 crn av stötdäiop""nu." blanka del vara synlig på res-
p.ttiru nosstäIl äch huvudstäIl. Hjulent sgrn är lika
itor" och sinsernellan utbfibara, har däck rned ir,rner-
slang.Brornsarnaäravtyphydrauliskaskivbrornsar,
sorn rnanövreras dels rned en handspak unde-r instru-
mentbrädan och dels rned fotbromsar från båda förar-
plateerna. En behållare för brornsvätekan återfinns
iå U""rraskottete övre vänstra de1' Brornsarna parke-
ias med handspaken, sorn dras bakåt, varefter sPärr-
krr"pput på spJXens vänatra sida trycks ner' §kaII
broäsarira Iössas,dras .brornshandtaget, ytterligare
b"kia. Spärrknappen släpper då, och handtaget åter:'
går till norrnalläge.

l, g. 7 Motorinstallation

Motornären1uftkytd,fyrcy1ind'rigboxerrnotoravtyp
Lycorning O-360444 1), söm utvecklar 180 hk vid. ZTOA

nirf"t. Dän.driver en littrnetallpropelJer rned fasta blad
ochärförseddrnedstartrnotor,växerltrörnsgenerator
IOO "rrrp. 

12 volt), förg,asare, bränslepumP,- två rnagnet-
apparater, avstört täricleyetem, drev för vakuurnpuråp
oih . forgagarfilter

Sida I-8
E.LYGHANDBOII

PA-28- 180

1/ Se sidan I- 1 beträffande andra rnotoralternativ
sorn kan förekornrna.\l
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På rnotorhuvens ovansida finns en inspektionslucka
genom vilken motorns oljeeticka ar åtkomlig. Här eker
år"n påfyllning av olja till maxirhalt 8 US quarts (?,6
liter). Lägeta-oljenivå för start är 6 US quarts (5, 7

liter) och lägsta tillåtna Z US quarta ( t, 9 llter). Mo-
torns kylning är så avpaeaad att inga manuella åt-
gärder erfordras av föraren för att rnotorternperatu:-
rerna ekall ligga inorn tittåtna värden. Vintertid skall
dock en skyddsplåt rnonteras frarnför oljekylarens luft-
intag.

1.9.8 Bränslesyetern
Flygplanet har två bränsletankar, sorn vardera ryrn-
mer 95 liter. De är placerade i var sin vinge, där
de utgör en del av dengarnma och lätt kan demonteras
för inspektion och reparation. I vardera tanken finna
en distänsplåt aorn rrlarkerar en bränslenivå motsva-
rande 68 liter bränsle, s. k. standardtankning. Elyg-
bensin läget 80/87 oktan (Challenger och aenare tOO/130
oktan) skall användas. I bränslesysternet ingår"en
elektrisk reservbränslepurnp med strörnbrytare märkt
"Fuel Pump". Denna skall vara tillslagen vid start
och landning sarnt vid tankskifte. Varje tank har en
dräneringskran åtkornlig under vingen i höjd med land-
stäIlet. Ett bränslefilter med dräneringskran finns i
vänstra frärnre delen av brandskottet. Före flygning
skall eyeternet dräneras genorrr att tillräcklig rnängd
bränsle får passera ut, så att vatten och andra föro-
reningar avlägsnas. När bränsleledningarna dräneras
skall dräneringskranen för motorns bränslefilter lämnas
öppen, varefter den elektriska bränslepumpen inkopp-
las och bränslekranen öppnas för vardera bränsletan-
ken ett kort rnornent. 51å därefter ifrån bränslepurnpen
och stäng bränslekranen. Observera att flygbränsle
innehåller blytillsate. Det är därför gifti.gt och bör
inte tillåtas kornrna i kontakt rned öppna sår eller öm-
tåliga slemhinnor.

FLYGHANDBOK
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I .9.9 Elektriskt syster-
Det elektriska systernetbestår av bl a en växelströrns-
generator, s. k. alternator (60 amp. märkströrn 12 volt),
batte ri, spänning s re gulator,. öve r spänning s relä och hu-

O @r@r@ rO,GI@rO r@ r@r@r@r@
sjj!ä" lml lr; | | i,:*l lxx l'.x l'.r'l m' lla

@,@,@,@ @,@r@r@r@rOr@
*..sJ .s.l'ixil'g"l*i-l*r-l - lxr. 1.,u. I I *

Säkringrpancl"

vudströmbrytarrelä. Batteriet är rnonterat i en låda av
rostfri plåt omedelbart akter orn bagageutrymrnet. Arn-
p6rernetern visar den totala belastnilgen på alternatorn.
Med rnotorn igång och alla strörnbrytare utorn huvudströrn -
brytaren frånslagna, visar arnpä rernetern batte rietg tadd-
ningsströrn. Denna strörn varierar beroende på batteri-
ets laddningstillstånd och går vid fulladdat batteri ner tiIl
ett minirnivärde av ca 2 arnpäre. Efterhand sorn el-för-
brukarna slås till kornrner deras förbrukning att visas
på arnpärernetern. Kontroll av att alternatorn firngerar
tillfredsställande kan göras orn varje inkopplati enhets
strömförbrukning är känd och dessa strörnstyrkor surn-
rneras. Surnrnan av dessa strörnstyrkor skall rrngefär
rnotsvara arnp6rerneterns utslag, sorn dock vid kontinu-
erlig belastning inte får överskrida 80 % av alternatorns
rnärkströrn. Säkringspaneten återfinns på instrumentbrä-
dans högra nedre deI. Den är dirnensionerad för ingtalla-
tion av nödvändig belyenings-, kornrnunikations- och na-
vigationsutrustning.
Starta inte rned urladdat batteri ernedan ca 3 Volt spänn-
ing behövs för att alternatorn skall ladda.
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Skulle arnpärernetern under flygning inte göra något ut-

slag skall all elektriek utrustning to^1" kan avvaras slås '-.--

iirf". ts. i övrigt kapitel IIl mom' 7)

Huvudströmbrytaren är sammankopplad rned strörnbryta-
ren fö r alte rnato rn så att båda st rornb tyta rna lcii 

j s åt nä r

huvudströrnrnen slås tili' Det är däremot rnÖjligt att

sIå ifrån alternatorn utan att huvudstrÖmmen bryts' Int^'
rnalt skall Uåda kåntakterna fÖljas åt vid till- och från-
slagning.

Sida I- 1ZA

rL YGHAND BOK
PA-28- 180

Varning !

S.k. strobelights skall inte användas under flygning i
rrroln och dis eftersorn de kan ge fÖrvillande synintryck.
Använcl ej heller ljusen vid ftygning på låg hojrf eller
vid start och landning.
(Catier ser.nr ZB-?405001*28'7505259) t
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1. 9. 10 Ordförklaringar till Kopplingsscherna

ADF/Radiokornpas s
Alte rnato r/Växelströrn s gene rato r
Alternator field circuit protector/Alternatorns fäItsäkrin1
.Alternator output circuit protector/Alternatorsäkring
Alternator source power relay energizing circuit/Diod

håll spänning, huvudströrns relä
Arnrne te r / lrnpä r ernete r
Audio arnplifie r/Fci r starka re
Batt/Batte ri
Batte ry /Batteri
C abin lite/Kabinbelysning
9iq"" lighte r /Cigarrettändare
C KT BKR/Autornatsäkring
C ornpa s.s Iight/Korrrpa s sbåIysning
DME/Distansrnätare
Elect rical s ys tern/El systern
En gine gauge s /Moto rin strurnent
Engine group/Motor grupp
Exte rnal powe r receptacle/Anslutning, rnarkströrnkäl.la
External power solenoia/Reta, rnarkitrömkälla
F'.Ite r c apac ito r/Stci rnin g s filte r
f'+rward baggag e Light/Belysning, frärnre bagageutryrnme
i .re1 gaug es /B ränslernätare, indikator
F uel purnp/Brän slepurnp
Fuel tank sender s /Bränslernätarnas givare
Cear selector switch/VäIjarkontakt för landställ sfällning
Glide,slope /( glidban ein s t rurnent) ILS - glidbaneut ru s tnin g
Horn/Signalhorn
in s t rurnent li ght s /In st r.urnentbelysning
Landing gear actuator /Landställsrnotär
Landing gear selector/LandstäIlsreglage
Landin g lights / Landnin g s strålka sta re
Left /Y änste r landstäI1
Le{t tip /Vänster tiptank
Lift detector/Stallvarnarens givare
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Marker Beacor-/ (Mottagare för rnarkeringsfyr)
ILS -rna rke ring sutru stnin g

Ma ste r solenoid/Huvud strörn s reIä
Ma ste r switch/Huvudströrnbrytare
Nav. - corn./Navigerings - och kornrnunikations radio
Navigation Iight s /Po sition slj us
Nose/Nosställ
Oil ternp gauge f OLjete rrnornete r
Ove rvoltage prote ctor /Överspännings skydd
Pitch trirn/Hojdtrirn
Pitot heat/Pitot rö r s uppvä rrnning
Pressure switch/Pneurnatisk strörnbrytare
Purnp/Hydraulpurnp
Purnp rnotor/Motor, hydraulpurnp
Radio s /Radiout ru stning
Radio interference capacitor/Radiostörnings skydd
Reg./Regulator
Right down lirnit switch/Ändlägesströrnbrytare {ör

utfällt höger landställ
Right tip /Höger tiptank
Right up lirnit switchfi\ndlägesströrnbrytare för in-

fällt höger landställ
Rotating be ac on/Kolli sion sva rna re
Squat switch/Sakerhets strörnställare på landstälI
Stall warning/Stallvarnare
Starter and Accessories/Startrnotor och wiss övrig

utrustning
Starte r/Startrnotor
Starte r solenoid/Startrnotorrelä
Sta rte r switch/Startströrnbryta re
T ernp. s en s or/Terrrpe ratur giva r e
Throttle switch/Strörnbrytare påverkad av gasreglaget
To instrurnent Iight switch/Till strörnbrytare för in-

s trurnentbelysning
T ransponde r/Identifie rings station
Turn and bank/Svangindikator
Vacuurn/Unde rtryck
Vacu urn line /Undertryck slednin g
Voltage re gulato r/Spänning s re gulato r
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1. 9. 11 Radio- och navigeringsutrustning
Högtalare finns i kabintaket. Handrnikrofonen är centralt
placerad under reglägebocken. Radio- och navigerings-
utrustning frarngår av Grundspecifikation.

l. 9. tZ Kabinutrustning
I etandardutrugtningen ingår en öppningebar siktruta
vid vängter förarplats,(dubbla) fotbromsar, aekkoppar,
(eolskydd), och kartfickor. Framsätena kan juateras i
1ängdled.
( ) gälIer Archer och senare.
Anrn.
Axelrernrrrarna för frarnsätena är försedda rned autornat-
spärr på rnodell G och följande.

1.9. 13 Elektrisk trirn och styrautornat
Efter önskernål kan elektrisk höjdtrirn och kurshållare
"AutoFlite" eller styrautornat "AutoControl" installeras.
Den elektriska hojdtrirnrnen underlättar trirnning av flyg-
planet särskilt vid inflygning för landning. Trirnning sker
rned hjäIp av en kontakt på vänster ratthorn - ordinarie
förarplats. När kontakten skjuts frarnåt trirnrnas flygpla-
net frarntungt och bakåt - baktungt.
AutoFlite är en kurshållare, avsedd att stabilisera flyg-
planet rätt på vingarna och hålla den kurs flygplanet ha-
de, när inkoppling skedde. Kurshållaren får sina irnpul-
ser från ett separat elektriskt gyro sorn startar när hu-
vudströrnbrytare4 stås tiIl.
AutoControl är en styrautornat sorn i läge Autornatisk
Kurshållning styr den kurs sorn är instäIld på kursgyrots
kursindex. Ändras kursindex svänger flygplanet tiII den
nya kursen. Styrirnpulserna tas från horisontgyro till
kursgyro. (for ytterligare inforrnationser, se Kap VIII,
Extra utrustning.)

,+-f*
-{ '-l-',
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2 Definitione r
Följande beteckningar kan förekornrna i denna flyg-
handbok:

BCL
cAs

fart
FL

Be stärnrnelse r för Civil Luftfart.
Avläst fart korrigerad för rnätsyste-
rnets platsfel (Calibrated Air Speed)
Jfr IAS.
Orn inget annat ange§ avses CAS.
Flygnivå (ftlgfrt Leve1). Tryckhöid i
1C0-tal fot, då höjdrnätarens barorne-
terskala är inställd på 1013,2 rnb
(29 ,92 turn Hg).
i'ot per ..tinuI. Ornvandling till nr/r,fprn
se rnorn. 3 nedan.

fot Fot = 0,3048 rn.
gal. (US gal) Amerikansk gallon (Unitea States

gallon = 3,79 liter.
gradient Forhållandet rnellan höjdändring och

tillryggalagd horisontell distans ut-
tryckii procent. Obs! Sarnrna sortpå
höjdändring och distans. Ex. l,Z %
stiggradient innebär en stigning av
t,2 rn på 100 rn.
Beteckning för kvicksilver.
Beteckning för hästkrafter.
Tirnrne.
AvIäst fart (Indicated Air Speed), dvs
den fart sorn avläses på fartrnätaren.
International Civil Aviation Organi-
zation.
ICAO standardatrno sfär.
Kilorneter per tirnrne
Knop (i.not/Xnots) = 1,852 krn/h.
Engelskt pund = 0,4536 kg.
Max. farr vid vilken fulla roderutslag
hastigt kan ges utan att Ilygplanet över-
belastas.

Hg
hk
hr
IAS

ICAO

I. S. A.
krn/h
kt
lbs
rnax.
rnanöve rfart
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rnax.
tiIlåten fart

rnb
MP
MPH

rn/ s

NM
OAT

psi

RPM
Sts
TAS

rnax.
rnarschfa.rt

tp
T jän ste -
topphöjd

ALLMANT

Max. fart i byig luft (Max. Structural
Cruising Speed). Denna fart skall nor-
rnalt inte överskridas. Flygning vid
farter högre än rnax. rnarschfart skall
ske försiktigt och endast i lugn 1uft.
Max. fart i lugn luft (Never Exceed
Speed). Denna fart får aldrig över-
skrida s .
Millibar.
Ingastryck (Manifold Pres sure).
Engelska rnil per tirnrne (statute Miles
Per Hour) = t.609 krn/h,
Meter per sekund.
Distansrninuter (Nautical Miles) = 1.852 krn.
Ytterluftternperatur (Outside Air Ternpe-
rature) = ternperaturen i fria luften nära
flygplanet.
Engelska pund per kvadratturn(pound per
square inch) = 0,0703 L kgf crnL,
Varv pe r rninut (Revolutions Pe r Minute)
Speciella bestärnrnelser för Civil Luftfart,
Verktig fart (True Air Speed) i förhållan-
de till den orngivande luften (kurshastig-
het), dvs CAS rnultiplicerad rned 1 /W
där 6 = förhåIlandet rnellan lufttätheten
på aktuell höjd och rnarkhöjd.
Tyngdpunkt.
Den höjd på vilken,flygplanets stigförrnåga
sjunkit till 100 fot/rnin.
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3 Ornvandlingstabeller/diagrarn
3.1, Fart och distans Höjd

EXEMPEL:

80 KT = 92 MPH = 148 KM/H

EXEMPEL:

1900 M:6234 FT

Stig- och sjunk-
ha stighet
FPM M/S

2000

EXEMPEL;

800 FPM = 4.1 l.{/s

MPH KT KM/H FT

150

1{0

r30

120

6of r to

rB0

170 P
Ua

roo 3

'100

40

90

80

70

60

50

AO

'10

0!0

20

30

ro*20
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3 .Z Avvikelse från Std- ternp./Terrlp. -orrrvandl.

oE
o

I

-30 -20 -10 0

LufliemPerolur oC

Exempel : Lufttemperatur *11 "C eller *52
motsvarar ISA *5 'C.

lo

rpa

20

flygnivå 45
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970
971

973

974
975
976
977

978
979

3.3 BAROMETERTRYCK

in Hg

990
991

992
993
994
995
996
997

998

999

950

951

952
953

954
955
956
957
958

959

960
96.i
oaa

963
964
965

966
967

968

969

28.05
28.08
28..I r

28.14
28.17
28.20
28.23
28.26
28.29
28.32

28.35
ZÖ. JÖ

28.41
28.44
28.47
28.50
28.53
28.56
28.58
28.6 l

28.64
28.67
28.70
28.73

28.79
28.82
28.85
28.88
28.91

28.94

29.00
29.03

29.06
29.09
29.12
29 .15
29.I8
29.21

l 0o0
r ocl
I 002
I 003
r 004
I 005

I 006

1 007
r 008
r 009

29.23
29.26
29.25
29.32
29.3s
29.38
29.41

29.44
29.47
29.50

29.53
29.56
29.59
29.62
29.65
29.68
29.71

29.7 4
)a 77

29.80

29.83
29.85
29. B8

29.92

r 030
r 031

I 032
r 033
I 034
1 035
I 036
'1037

r 038
1 039

I 040
I 041

1042
'I 043
1044
r 045
I 046
1047
I 048
I 049

'I 050

I 051

I 052
I 053
I 054
r 055
I 056

I 057

I 058
1 059

1 060
I 06r
r 062

r 063
'1064

r 065

I 066
1 067

r 068
1 069

30.42

30.45
30.47
30.50
30.53
30.56
30.59
30.62
30.55
30.68

30.7 I
30.7 4
a^ 1a

30.80
30.83
30.86
30.89
30.92
30.95
30.98

31.0r
3t.04
3l .07
3r.t0
3l.12
31.15
3t.tB
31.21
31 .24
31 .27

31.30
3l .33
3r.36
31.39
31.42
31.45
3r.48
3r.51
31.54
31.57

t0t0
t0tI
I 012
l0t 3.2
l0t 4

i015
1016

I0l7
l0r B

t0r9

I 020
I 021

1022
I 023
1024
I 025
1026
1027
l 028
I 029

29.94
29.97
30.00
30.03
30.06
30.09

30.1 2

30.1 5

30.1 8

30.21

30.24
30.27
JU. JU

30.33
30.36
30.39

l

L

980
98l
982
983

984
985

986
987

988

989
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liter

400

350

3,4 VOLYM- OCH VIKTOMVANDLING

o l oo 200 300 400

50 ]00 150

Exempel : 220 liter : 48,4 Imp. gal. : 58'1

Vid spec. vikt 0,71 väger 220 liter

200

U.§. gal.

156 kg eiler 344 lbs
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3.5 VINDKOMPOSANT

Diagram för bestämning av vindkomposant

VIND.

HASTIGHET
40kr 6

SIDVINDSKOMP' SIDVINDSK

Exempel : Givet: Vindhastighet : 20 kt, vindinfallsvinkel : 20"

Svar: MotvindskomPosant : 19 kt och

Sidvindsl<omPosant : 7 kt
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KAPITEL II OPERATIVA BEGRÄNSNINGAR

InnehålI

1 Konstruktionsbestärnrnelser
2 Tjänstbarhet
3 Flygvikter
4 Tyngdpunktsornråde
5 Lastning
6 Farter
7 Lastfaktorer
8 Manövrer
9 Motoranläggning

10 SidvindskornPosant
11 Antal Personer ornbord

l? Skyltar
13 .Anrnärkningar
t4 Godkäind utrustning

u-1
II-1
II. 1

II- 1

II- 2

u-3
II- 4

II- 4

II. 5

II- 6

u-6
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OPERATIVA BEGRÄNSNINGAR

1 Konstruktionsbestärnrnelser
FlygplanPA-28-lE0arkonstrueratochutprovatenligt
CA{^3 (Civil Aviation Regulations) och är certificerat
fö r:
Norrnal flygning (Norrna1 Category)
och
Begränsad avancerad flygning (Utifity Category)

Z T jänstba rhet
Flygplanet är inte godkänt för
ningsförhållanden. FlYgPlanet
IFR- och rnörkerflYgning, när
utrustning härför är uPPfYllda

3 Flygvikte r
Max. tilIåten startvikt
Max. tillåten flygvikt (begränsad

avancerad flYgning)

Max. tillåten landningsvikt

*) ch"Il".rger och senare

flygning under isbild-
är godkänt för VI'R-,
kraven på erforderlig
enligt BCL och SB.

1. O9o ksx)

885 kg

1. 090 kgx)

1. 110 kg

*"-. tillåten start- och landningsvikt rned hänsyn till
banlängd, hinder i startriktningen och hinder längs
färdlinjen framgår av kaPitel V.

4 TyngdpunktsornråCe

Flygplanets tyngdpunkt skal1 under flygning ligqa inorn

"ti ärrrråde rneJ nedan angivna gränser i förhå1lande
till flygplanets referensPlan.
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Refe rensplan: ett ve rtikalt plan belä gel 199 
'-1 

crn- f rarn-
för vingens frarnkant i skäiningen rnellan dess bakåt-
ur.pt"äch raka deI. Avstånd bakorn referensplan an-
ge"'rned plustecken och frarnför rned rninustecken'

Rätlinjig förändring av gränserna rnellan angivna flyg-
vikterna,

4.1 Norrnal flygning

Flygvikt Frärnre gräns

1.090 kg + 231,0 crn
999 kg + 223,0 crn
976 kg + ZZI,0 crn
749 kg och lägre + 213,4 crn

4.L.1 Gäller Challenger och senare

Flygvikt
1. 110 kg

930 kg

4.2 Begränsad

Flygvikt
885 kg
749 kg och lägre

5 Lastning
Max. tillåten vikt
Max. tillåten vikt
?5 kg per stol.

Frärnre gräns

+ ZZt,9 cm
+ 208,0 crn

avancerad flYgning

F rärnre gräns
+ 217,9 crn
+ 21,3,4 cttt

i bagageutr)rrnrnet är
vid lastning av gods i

Bakre gräns

+ 240,0 crn
t 243,6 crn
+ 243,6 crn
+ 243,6 crn

Bakre gräns

+ 236,2 crxt
+ 236,, 

:tn

Bakre gräns
+ 219,7 crrt
+ ?19,7 crn

Bakre gräns

+ 2t9,7 crn

91 kg.
stolar är

4,2,t GälIer Challenger och senare'

Flygvikt Frärnre gräns

885 kg + 208,0 crn
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Ftygplanet skall under flygning alltid vara så lastat att

å"å3'rcg"ta tillåtn"-nyg"i5t iirte överskrides och att

de s s tyngdpunkt;L;ä;gning inte kornmer att förflytta
sie utanför det tiiiÅl-l6gap-r.ttsornrådet. se viktoch
Baians i kaPitel VI'

6 Farter

Orn inte annat särskilt anges, är de farter som uppta-

dits i denna h"'ä;;il-k"lib"rerade farter (CAS)' För kor-

:i;. il; riir i'aii'-'"äu-i"'e r (res )' s e kalib re rin g s -

diägrarn kaPitel V'

Max. tiIlåten fart (vNE) 1?t MPH

Max. rnarschfart (VNO) 140 MPH

Max. rnanöverfart (vA) 129 MPHX)

Max. fart rned ut{ällda vingklaffar 115 MPH

*) Ch"trl".,ger och senare 127 MPH

Instrurrrentmärkning
Röd radiell linje: 

iåit#ä 
inte får överskridas'

Fartornråde inorn vilket flygning

"taif ske försiktigt och endast i
lugn luft 140 -171 MPH

Fartornråde fö.r norrnal flYgning
67 - r40 MPHl )

Tillåtet Iartornråde rned ylfällda
vingklaff ar 57 - 1t 5 MPH -'
r) s"a- 140 MPH , z) 6t- 115 

MPH

1)os-t4o MPH ') or'115 MPH

FLYGHANDBOK
PA-28- 180

Sida II- 3

30 rnara ?!

Gul båge:

Grön båge:

Vit båge:

Challenger:

Archer och senare:
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7 Lastfaktorer
Högsta titlåtna lastfaktorer :

Infällda UtfäIlda
klaffar klaffar
+ 3,8 + 2,O

Norrnal flygt itg

Begränsad avancerad

Spin (infa[da vingklaffar) t)

Branta avängar

Gtrngor

Uing-over

- l,5z
fiygoiog + 4,4

I Manövrer '

8.1 Norrnal flygning
Flygning skall begriinsas till norrnala rnanövrer lllen
fer LU"gripa stall sarnt sväagar rned hÖgst 60 graders
bankniDgsvink"l. Alla avanc e rade rnanövre r inklusive
spin är ftitU3odtt.. Beträffande stallegenskaper och
uigåag ur ofriwillig spin, se kapitel IV §f:rll och ka-
pitel III Ofriwillig §PiD.

8.2 Begränsad ava.ncerad Itygning

Inga inverterade rnanövrer tflråtna- Nedaå angirma
manövrer är tillåtna.

Ingångsfart

Stallfart

129 MPHZ)

I 29 MPHZ)

129 MPH2)

1) Spin förbjuden rned Challenger och senarq.*
ffie.e:rr mT ml och uppåt).

2) Cna[enger och senare 127 MPH.
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9 Motoranläggning 
:'

Motor: Lycoming 0-360-A4Aeller O-360-A1MX)

Motor- Max. tillåtet varvtal ZT0A RPM, 180 hk
begränsningar: vid alla tillfäIlen.
Bränsle: Flygbensin lägst 9t/96 oktan.

OBS! Challenger och senare lägst
100'133 oktan,

Propeller: Sensenich M'?6EMMS etler 76EMBS5.
Endast propeller med en diarneter av
?6 turn fåt användas.

Det statiska varvtalet vid max. tillåtet
gasp{{rag får inte vara hogre an 2fi0
RPMt/ och inte lägre än ?,275 RPM-/.
Ytterligare.tolerans medges inte..-

x) Se sidan I- 1 beträffand.e ytterligare rnotoralternativ
t) Z+ZS RpM , ?)ZSZS RPM för Challenger och senare.

Motorinstrurnent
Olieternpe ratur

ärtin tåg" (no.rrnalt område)
Rött streck (maximum)

Oljetryck
Grtin båge (norrnalt område)
Gul båge (varningsområde)
Rött streck (minimum)
Rött streck (rnaxirnum)

Bränsletryck
Grön båge (norrnalt ornråde)
Rött atreck (minimurn)
Rött streck (maximum)

Varvtal
Grön båge (normalt område)
Rött 6treck (max. varvtal)

1)Ar.h", oEh senare 25 psi.

TLYGHANDBOK
PA-28 - 180

Sida II-5
21 nov 75

lio -z4soF
z45or.

60-90 P§i
25- 60. psi

60 Psil)
t0 psi

0,5-8 psi
0,5psi

I Psi

500- ?,100 BPM
?7OO RPM
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l9 SidvindskornPosant 
:

&i;ax. utprovad sid.vindskornposaät för start och land-
4ing på torr bana är 1? knop. Se kapitel 1 morn. 3 för
6e etämning av sidvindskor-npo sait.

11 ' Antal personer ornbord' '

I 1.1 Nsrmal flygnit g : 
::-

Max. antal:personer ornbord - föraren inräknad - får
inte överskri{a fyra (a) och inte heller fasta sittplat-
aer med säkerhetsbälten. Se BCL beträffande beford-
rärt,av barn. :--,, :

l. 
.1 ,

l'1..2' Beg3änsad avancerad flygning
Högot två (2),petsoner får,befinna sig ornbord. De skall
sitta ide frärnre stolarna. Bagage får inte medföras.

...
lZ Skyltar '

lZ.l I kabinen skall skyltar med följande textalterrra-
tiv fin4as uppsatta. De skall vara fuLlt syn[iga.ofOr fo-
f a1, en. i'";. '.:, ', 

-,1t-1r .: ,.

DETTA }.LV§FLAN SI(ALL NYTTJAS }.ÖR NORMAL
}.LYGNINC P IT,BN BEGRÄI'i'SAD AVANC ERAD T''LYG.
NING I ENLIGHET MED BEGRä.NSNINGAR ANGIYNA
I FLYGI{ÄNDBOK SAr\,{T I I.ORM AV SKYLTAR OCH
MJ{.RKNINGAR. ALLA MÄRTOUNGAR OCH SKYLTAR
PÅ DETTA TLYGPLAN GÄLLER DÅ DET NYTTJA.S
FöR.EEGRJTNSAD AVANC'ERAD FLYGNING. F.ÖR'
NORMAL FLYCNING OCH BEGRÄNSAD AVANCERAD
r T, VCNTN C HÄTTT VTSAS TI LL I' L Y GEI.AND BO I(EN .
INGA AVANCERADE MANÖVRER ÄR TILLÅTNA.NÄR
FLYGPLANET TRAMI.Ö.RES T ENLIGHET MED BE-

:
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BETINGELSERNA r.ÖR NORMAL FLYGNING' SPIN ÄR

INTE TILLATEN VTO VARE SIG NORMAL ELLER BE-

änaNsaD AVANCERAD FLYGNING'

e11e r
THIS AIRPLANE MUST BE OPERATED AS A NORMAL

OR UTiLTTY CÄTPCONY AIRCRAFT iN COMPLIANCE
WiTH THE OPENETINC LIMITATIONS STATED IN THE

FORM Or. PLACÅNOS, MARKTNGS AND MANUALS'

ALL MARKINGS AND PLACARDS ON THIS AIRPLANE

APPLY TO ITS-OPERATION AS A UTILITY CATEGO-

RY OPERATION; RETON TO THE AiRPLANE FLIGHT

MANUAL.
NO ACROBATIC MANEUVERS ARE APPROVED FOR

NORMAL CATBCORY OPERATIONS' SPINS ARE PRO-

HIBITED FOR EOIH NORMAL AND UTILITY CATE-
GORIES.
12.2. SkYlt vid övre dörrlåset:

REGLA DÖRREN FÖRE FLYGNING'

elle r
ENGAGE LATCH BEFORE FLIGHT'

lZ.3 Sky1t på bagagerurnsdörrens insida:

TILLÅTEN BAGAGEVIKT MAX 91 KG'

e11e r
MAXIMUM BAGGAGE ZOO LBS.

BAGAGE ELLER PASSAGERARE FÅR INTE MEDFÖRA

I BAI(RE UTNiVTTVTET VID BEGRÄNSAD AVAN'CERAD

TLYGNINC. TbN NORMAI' FLYGNING SKALL VIKTS-

OCH TYNGDPUNKi;;ilNIT'INiNC UTFÖRAS MED HÄI

SYN TILL DE VTXTSENGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER
rÖR PASSAGERARN OCH BAGAGE I BAKRE UTRYMM

e11e r

FLYGHANDBOK
PA- 28- 180

Sida II- 7

8 jan 73
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UTIL]TY CATEGORY OPERATION _ NO BAGGAGE
OR AT'T PASSENGERS ALLOWED. NORMAL CATE-
GORY OPERATION - SEE AIRPLANE FLIGHT MA-
NUAL WtrIGHT AND BALANCE SECTION I'ORBAGG-
AGE AND AFT PASSENGER LIMITATIONS.

lZ.4 Skylt på instrurnentPanelen:

MAX. MANÖVERFART OCH MAX. F'ART I BYIGT
VÄDER 129 uPu. x)

elle r 
x)

ROUGH AIR OR MANEUVERING SPEED IZ9 ]|'{P}{. '

x)̂'Challerrger och senare 127 MPH

VID BEGRÄNSAD AVANCERAD I'LYGNING FAR iNGA
PASSAGERARE MEDFÖRAS I BAKRE STOLARNA.

elle r
UTILITY CATEGORY OPERATION - NO AFT PASS-
ENGERS ALLOWED.

tZ.5 Skylt på instrurnentpanelen, när kylskyddet
för oljekylaren (winterization kit) installerats :

KYLSKYDDET TÖR OLJEKYLAREN SKALL AVLÄGS-
NAS, NÄR YTTERLUFTSTEMPERATUREN ÖVPR-
SKRIDER + 1OOC.

eIIe r
OIL COOLER IMINTER]ZATION PLATE TO BE RE-
MOVED WHEN AMBIENT TEMPERATURE EXCEEDS
5ooF

L?.6 Skylt på instrurnentpanelen då autokontroll in-
stal1e rats : r

VID KURSÄNDRING NÄR AUTOFLITE ÄR INKOPP-
LAD. TRYCKIN.FRIKOPPLINGSKONTAKTEN
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PÅ RATTEN. - SVÄNG TILL ÖNSXEO KURS. - SLÄPP
KONTAKTEN.
eIIe r
FoRHEADINGCHANGES:PRESSDISENGAGESwITcH
ON CONTROL WHEEL. CI{ANGE HEADING. RELEASE
DISENGÅGE SWITCH.

LZ.7 Skylt:
ENDAST BEGRÄNSAD AVANCERAD F'LYGNING. FÖLJ'
ANDE MANÖVRER ÄR TILLÅTNA:

INGANGSFART
xx)^^' sPIN (INI'ÄLLDA vINGKLATTAR)

BRANTA SVÄNGAR
GUNGOR
WING.OVER

e11e r
UTILITY CATEGORY ONLY. ACROBATIC MANEUVERS
ARE LIMITED TO THE T'OLLOWING:

ENTRY SPEED
*) sprws (rr.ees ur)

STEEP TURN
LAZY EIGHTS
CHANDELLES

FLYGHANDBOK
PA-28- 180

Sida II- 9

30 rnars 75

STALL
TZ9 MP
129 MP
T29 MP

)
)
)

STALL \
129 MPH:<I
129 MPH]({
rzi r*apn*'

H*
H}(
H"

x) Challenger och senare, 127 MPH

| "*) Spin"förbjuden rned Challenger och lenare

[ ".r. -nr 7305001 och uppåt.
' LZ.8 Skylt vid bränsletankarna:

FLYGBENSIN MIN. gt/g6x) OKTAN. MAX. TAI'IKRYMD
95 LITER; TILI, INDIKERINGSPLÅTAR 68 LITER.

elle r
9r /lox) ocrANE MINTMUM. MAxIMUM cAPACITY
Z5 US GALLONS; CAPACITY TO BOTTOM OF FILLER
NECK 18 GLS.

I ") 
"n"tlenger 

och senarc l00f ll0 oktan
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LZ. g Skylt väl synlig på instrurnentpanelen då
AutoFlite II är installerad:

KOPPLA IN AUTOFLITE, STÄLL IN TRIMKNAPPEN
SÅ ATT FLYGPLANET GÅR RAKT FRAM. DÅ KURS.
ÄuoRTNC ÖNSXAS: TRYCK IN URKOPPLINGSKON.
TAKTEN PÅ STYRRATTEN - ÄNOR-E. KURS MANU.
ELLT _ SLÄPP KONTAKTEN, ANVÄND SVÄNG.
KNAPPEN TÖR MINDRE KURSKORRIGERINGAR.
OM RADIOLEDD KURSHÅLLNING FINNS INSTALLE-
RAD INKOPPLAS DENNA GENOM INTRYCKNING AV
SVÄNGKNAPPEN, HÖGRE KÄNSLIGHET ERHALLES
OM TRIMKNAPPEN TRYCKS IN.
BEGRÄNSNINGAR: AUTOFLITE SKALL VARA UR-
KOPPLAD VID START OCH LANDNING.

eIIe r
TURN AUTOTLITE ON. ADJUST TRIM KNOB FOR
MINIMUM HEADING CHANGE. FOR HEADING
CHANGE PRESS DISENGAGE S\,VITCH ON CONTROL
WHEEL, CHANGE HEADING, RELEASE SWITCH.
ROTATE TURN KNOB r"OR TURN COMMANDS. PUSH
TURN KNOB IN TO ENGAGE TRACKER. PUSH TRIM
KNOB IN FOR HI SENSIVITY. LIMITATIONS: AUTO.
I.LITE OFF FOR TAKI'O}"F Å}I:If LANDING.

LZ. tO Skylt på instrurnentpanelen då strobe lights
installe rat s.

VARMNG ! SLÄCK STROBE LIGHTS VID TAXNING
I NiTRHETEN AV ANDRA FLYGPLAN ELLER UNDER
FLYGNING I MOLN, DIS ELLER DIMMA.

elle r
WARNII{G ! TURN OFF STROBE LIGHTS WHEN TAXI.
ING IN VICINITY OF OTHER AIRCRAFT OR DURING
TLIGHT THROUGH CLOUD, I'OG OR EIAZE.
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L?. tl Skylt på instrurnentPanelen

RESERVINTAG r.ÖR STATISKT TRYCK TILL FLYG-
INSTRUMENTEN. KABINVENTILER OCH STORMRUTA
STÄNGD. VARMLUFT OCH DET'ROSTER TILL. öPPNA
GENOM ATT DRA METALLPINNEN BAKÅT.
elle r
ALTERNATE STATIC SOURCE. ALL CABIN VENTS
AND STORM \MINDOW MUST BE CLOSED. HEATER
AND DEFROSTER MUST BE ON. PULL AFT TO OPEN.

t?, lZ Skylt vid bränslctankarna för Challenger
och senare

FLYGBENSIN MIN. IOO/ L3O OKTAN. UTNYTTJ-
NINGSBART BRi{NSLE 90 LITER. TILL INDIKE'
NruCSPT,ÅTAR UTNYTTJNINGSBART 64 LITER'
elle r
1OO.13O AVIATION GRADE MIN. USABLE CAPA'
CITY Z4 GAL. USABLE CAPACITY TO BOTTOM
OF FILLER NECK INDICATOR 1? GAL.

L3 Anrnärkningar

13. t Stallvarnaren fungerar inte när huvudströrn-
rnen är bruten.
13.zDenelektriskabränelepurrPenskallvaratill.
slagen vid atart och landning ,sarnt vid tankskifte'
tr.: Med AutoFlite II oc[ hutoControl III instal-
lerad gäller foljande begränaningar:

1) Styrautornaterna skall var:Lurkopplade vid
etart och landting.

2\ Styrautornaterna får irtc användae i farter
över 160 MPH CAS.

I övrigt hånvieae till fabrikantens handbok'

13. 4 Vid visea onorrnala rnanövrer eåsom vid ka-
;i;" och clidning rned 1åg stjärt sarnt vid taxning

""å"." ".raäg 
dirätt atrot.ft av rullande start, kan av-
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14.1

brott i bräns1etillföraetn till rnotorn uPPPt{. rned risk
i6iäätä"riörning eller motorstopp när bränsletan-
karna inte är fylläa. Närnnda manövrer skall undvikae.

14 Godkänd utrustning

Utruatning godkänd av FAA och tillhörande eupplernent
tilI flygh""r.Jbot.r, f rarngår av ty, sp e cifikationen.

Utruetning godkänd av Luftfartsverket frarngår av
rit t eddelaid".r, f rån Luftf a rt a in sp ektionen " ( MFL)'

Bilaga tilI flyghandbok gkall rnedföras ornbord på
nigif"""t, d'å-utrustning sorn fordrar sådan bilaga '

är rnonterad.
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Innehå11

A1lrnänt

1 FeI på motoranläggning
1.I Motorstopp vid start
1,2 Motorstopp efter lättning
I .3 Motorstörning (onorrnalt varvtalsfall,

motorskakningar etc. )

1.4 Motorstopp under flygning
1.5 Återstartning och ventilation av rrrotorn

1.6 Onorrnalt oljetryck och/eller oljeternp.
2 tr.eI på el-anläggningen
Z.t Totalt strörnavbrott
Z.? Onorrnalt spänningsfall
3 Brand
3.1 Brand i rnotorn på rnarken
3.2 Motorbrand under flygning
3.3 Brand i förarrurnrnet
3,4 Brand i eI-systernet
3.5 Avlägsnande av rök och gas

4 O1åst dörr under flygning
5 Nödlandning
5.L Nödlandning rned stoppad rnotor
5,2 Nödlandning rned punkterat däck
6 Ofrivillig spin

7 Fe1 på elektrisk höjdtrirn
8 Fel på AutoFlite
9 FeI på AutoControl III

III-i
III. 1

III- 1

III.1

fir-z
III. 3

III.3
III.4
III- 4

, IIT.4
III-5
rII-5
III-5

, III.6
III.6
III- 7

III.8
III.8
III-8
III-8
III. 9

III- 9

III.1 O

III- 1 O

III- 10
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NöDFöRI.ARANDEN

ALLMANT

Detta kapitel avhandlar forslag till åtgär{er sorn bör
vidtas oå ett nödsituation skulle uppstä pä rnarken
eller under flYgning.

Det är sällsynt att en nödsituation orsakad av rnaterial-
ie1 uppstS.r i etL rnodernt flygplan. När någonting hlnder
i detiå sarnrnanhang kan dei-ske plötsligt. Det är då in-
te alltid självklart vilka åtgärder sorn bäst bör widtas.
Flygplanels förare skall därför gör^a sig- förtrogen rned
de instruktioner so,, ges här och hå1la dessa aktuella
i sådan utsträckning att riktiga åtgarder kan sättas in
på så kort tid sorn rnöjligt.

Vanligen förekornrnande nödåtgärder såsorn t' ex' land-
ning äfter rnotorsEopp skall in[å i pilotens norrnala
flygträning.

Kapitlet skall uppfattas sorn referenskälla för repeti-
tion av åtgarder och sorn förteckning över procedurer
sorn kan vara olika for olika flygplan.

Nodforfaranden sorn här beskrivits kan aldrig ersätta
nödträning !
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Nedan angivna nödförfaranden är exernPel på åtger'der
,ia otit " fel. Andra felorsaker kan fordra andra åtgar-
de r.
Allrnän regel: 1) HåIl alltid farten (fIVg fl'ygplanet)

t Fel på motoranläggning

1.1 MotorstoPP vid start
Motorstopp inträffar då flygplanet är i nrllning på ba-
nan eller vid lättning.

Dra av gasen.
Brornsa.
Ställ blandningsreglaget (MIXTURE) i ändläget
"LEAN" vid risk för haveri eller motorskador.
Stdll rnagnetornkopplaren i läge I'OFFrr (r.rån).
Slå ifrårihuvudstiörnstäIlaren (MASTER).

1.
z.
3.

4.
5.

OBS ! Orn rnotorstopp inträffar vid sådant läge på banan
att den återstående delen bedöms otillräcklig att etoppa
på vid rnaxirnal brornsning, och orn utrullning utanför
banan bedörns innebära katastrof, §ör "ground'loop"J

1.2 Motorstopp efter lättning
Motor.stopp inträffar under första delen av stigningen
efter lättning.
1. Sänk nosen så att larten bibehålles (85 rnPh).
Z. Ansätt landning rakt frarn rned endaet rnindre kurs-

ändringar för att undvika de största hindren.
3. Skifta bränsletank och kontrollera bränslePumPen

(EUel PUMP) i läge rrONr'. (Brenslekranen i läge
för rnest fyllda tank.)

4. Blandning - RIK
5. Förvärrnningereglage - TILL
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om rnotorn inte startar vidtag föIjande åtgarder oln

tiden medger det:

6. Stäng bränslekranen, läge "OFF"'
1, StäIl"btandningsreglaget i ändläget "LEAN",'
8. StäIl .r,"g.,"ioiltofptJttn i läge "oF{" (Fr.ån)'

4'. Sta itrarr"huvudstrÖmställaren strax före sättning'

OBS! Sväng som regel inte tillbaka till fäItet även om

terrangen lrarnför skulle vara olärnplig och aldrig
orn hojäen är lägre än 500 fot'

OBS! Om rnotorstoppet förorsakats av bränslebrist
och bränsLeled'ningått" härigenorn törnts' kan det

ta upp till 1O ,"t..""rter tank"skifte innan rnotorn går
igång.

1.3 Motorstörning (onorrnalt varvtalsfall' rnotor-
skakningar etc.)

oväntad minskning av motorvarvet och/eller skakning-
ar i rnotorn eller fti" tågt bränsletryck kan orsakas av

i"Uifat irrg i förgasaren, bränslebrist (torn-tank inkopp-
i"åi, r.r "bransl-eluftblandning, tändningsfel, skärnings-
tendenser etc. Avläs rnotorinstrurnenten; bränsle-
tryck etc.

1.3.1 Trolig orsak: Isbildning i förgasaren

t. Ställ förvärrnningsreglaget till förgasaren (CARB'
HEAT) i läge rroNrr urrder ca :1 min eller tills rno-
torn går rent.
2. Observera att bräns1eförbrukningen kan öka med
upp tiII ZO % orn förvärrnning användes kontinuerligt.
Se FörartiPs kaP. VII.
3. Kvarstår
Anrn.

motorstörningen föreligger annat fel.

Förvårmnings reglaget skall inte stäIlas i rnellanläge.
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1,3.2 Trolig orsak: Bränslebrist eller fe1 bränsleluft-
blandning

t. Koppla bränslekranen till annan tank'
2. sta iitt elektriska bränslepumpen (runr- PUMP), läge

rrON, och kontrollera bränsletrycket'
3a, På 1åg höjd: StäIl blandningsreglaget i läge "RICH"'
3b. På hog höjd: För blandningsreglaget rnot rnagrare

blandning 'TLEAN'r.
4. Kontrolle ra att snapspulrlpen (ENCINE PRIMER) ar 1åst'
5, Landa snarast på lämplig plats, orn rnotorstörningen

kvarstår.
I.3.3 Trolig orsak: Tändningsfel

l, Kontrolle ra rY\agrletornkopplaren', Iäge "BOTH" (eåaa)'
i. Koppla ifrån den felaktiga rnagneten genorn att ställa

rnagi.tortkopplaren i 1äge "L" eller "R" och flyg till
närrnaste flYgfält.

3. Landa "rrrt..t 
på Iärnplig plats, orn rnotorstörningen

kvarstår.
L,4 MotorstoPP under flYgning

l. HålI farten B5 MPH och förbered ev' nödlandning'
Z. Skifta bränsletank (Branslekranen i läge för rnest

fyIIda tank).
3. Siå titt elei<triska bränslepulnpen och kontrollera

bränsletrYcket.
4. Ställ förvärrnnings reglaget i 1äge "ON" '
5. Ställ blandningsåg1a[et1 at'atagtt "RICH" på 

-1åg Löid'
6. Kontrolle.r. ttägtt.1e*r:1äge "BOTH'r' rrR, eller I'Lr"
7a, Orn propellern itannat: Återstarta rned självstarten.

(Castegi.get frarnfört ca 10 rnrn)
7b. ö* prJp"l=lern roterar och höjden tillåter: Ventilera

och återstarta enligt 1.5.
B. Kvarstår rnotorstoppet * nödlanda'

1.5 Aterstartning och ventilation av rnotorn

Anrn. Starta inte rnotorn efter brand!
ö-rrr-o..u.t, s tå end e åt gä r de r vidta git s o c h hö j den til1åte r'
gör följande:

FLYGHANDBOK
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l. HåIl farten 85 MPH.
Za. Orn propellern stannat: ställ gasreglaget i startläge

och starta rned sjäIvstarten.
Zb. Orn propellern roterar: ställ blandningsreglaget i

ändIäget TTLEAN!r.

3. Öppna gasreglaget helt för att ventilera rnotorn någ-
ra sek.

4, Ställ gasreglaget i startLäget.
5. StälI blandningsreglaget i ändIäget r'RICHrl.
6, Kontrollera rnagnetornkopplarens läge, rrBOTH'r.

OBSI Flygplanets sjunkhastighet blir större rned stilla-
stående propeller.
1..6 Onorrnalt oljetryck och/eller oljeternperatur
Onorrnal oljetrycksindikering kan orsakas av oljebrist,
för 1åg eller hög oljeternperatur, detaljfel i oljesyste-
rnet, indikatorfel etc.

Onorrnalt hög oljetelnperatur kan orsakas av för hög mo-
torEeltaaning i förhållande till fart och luftternperatur,
begynnande rnotorstörning, oljebrist (otjeläckning) eller
annat fe1 i. oljesysternet.
t, Prova hur oljetrycket och oljeternperaturen reagerar

för olika rnotorvarvtal.
Z. Kan oljetrycket eller oljeternperaturen inte håIlas

inorn tilIåtna gränser är en rnotorskärning nära före-
stående. Landa snarast!

Z Fel på eI-anläggningen
Z,t Totaii strörnavbrott
Vid. totalt strörnavbrott eller orn det har blivit nödvändigt
att slå ifrån huvudströrnrnen fungerar varken elektriska
bränslepurnpen, girindikatorn, stallvarnaren, bränsle-
rnängdrnätaren, belysningen eller radioutrustningen. Av-
bryt därför flygningen och landa på lärnplig flygplats.
Dock kan i gynnsarnnla fal1 , och orn i övrigt inget onor-
rnalt kan iakttas, flygningen fortsätta sorn planerats.
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Z.Z Onorrnalt sPänningsfall

t. stå if rån så rnllnga strörnförbrukare sorn rnöjligt.

Z, Kontrollera om någon av automatsäkringarna rnärk-
ta ,'Alternator FieId, 5 arnp" eller "Alternator Out-
p"r, 60 amp" har löst ut' Orn nå-go-n av säkring"-t]"
harlöstut;vänta2-3min'förkylningochsläse-
dan till säkringen en gång. orn säkringen efter detta
inte löser ut oih inE€t annat onorrnalt kan konetate-
ras, fortsätts fl'ygningen under skärpt uppmärksatn-
het.
orn ingen av säkringarna har löst ut vidtas följande
åtgärder:
SIå ifrån generatorströmställaren 'rAlt. " under I sel

b) slå åter tilI generatorströrnställaren, och orn därvid-' 
"r.pärernetein 

inte ger utslag: vidtag fOljande åtgar-
der:

1. S1å ifrån generatorströrnställaren.
Z. Av1äs bränslernängden.

3, Arrvänd endast de strörnförbrukare, som är nödvän-
diga och under så kort tid sorn rnöjligt.

4. Avbryt flygningen och landa på närrnast Iärnpliga
flygfalt.

3 Brand
3.1 Brand i inotorn På marken
orn branden är lokaliserad tiIl förgasaren under start-
ning av rnotorn.
1. Slå ifrån bränslepurnp och stäng bränslekran.
Z. Kör startrnotorn några ögonblick.
3. Ge full gas.

FLYGHANDBOK
PA-28- 180

Sida III- 5
30 måre 75

3.

a)



FLYGHANDBOK
Sida III-5 PA-28- 180

NÖDr.ÖRFARANDEN

Om brande4-lnte up.Phör :

l. StäIt blandningsreglaget i ändläge "LEAN"'
Z. S1å ifrån magneterna.

3. S1å ifrån huvudstrÖrnrnen'

4. Utryrn flygplanet genast och försök släcka elden
rned handbiandslackaren. Öppna orn rnöj1igt rno-
torluckorna så att eldhärden blir åtkornlig'

3,? Motorbrand under flYgning

1. Stäng bränslekranen.

2. Gasreglaget helt tillbakafört'

3 Blandningsreglaget helt tillbakafört'

4. Värme och defroster stängda'

5. Välj nödlandningsfält.

6. HåIl farten ii5 MPH.

7. Stå ifrån rnagneterna, när rnotorn stannat'

8. Låt huvudströmmen vara frånslagen utorn vid
oundgängligt behov av elektricitet'

9. Nödlanda

Anrn. Återstarta inte rnotorn efter brand.

3.3 Brand i förarrurnrnet

1. Slå if rån huvudströrnrnen orn elektriskt f el rniss-
tänk s.

Z, Stang friskluftventilerna och kabinvärmen.
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3. Släck branden (ev. kvävning el1er handbrandsläckare).

4. Landa snarast.

oBSIVädra"ft",användand.eavhandbrandsläckareinne
i förarrurnrnet.
VARNINGIUtlösaldrigpulverbrandsläckareunderflyg-
ning.

3.4 Brand i el- sYsternet

För att förebygga brand, orn kortslutning uppstår' finns
i d.e elektriska kretsarna säkringar, sorrl bryter strörn-
rrlen. Skulle ernellertid brand elftr rökutveckling uppstå,
vidta foljande åtgärder :

1 51å ifrån huvudströrnrnen'

FLYGHANDBOK
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3a

3b

Zaornbrandenkanlokaliserastillvissel-förbrukare:u@

rnen. Fortsätt flygningen orn så bedorns rnÖjligt'

Orn branden ei kan lokaliseras till viss el-förbruka-
re:
51å i{rån sarntliga e1-förbrukare'
Orn branden ei uPPhör:
ffien rned hjalp av handbrand-
släckare. Väd.ra! Nödlanda orn så bedorns nödvän-
digt.
Orn branden uPPhör:
ffien och därefter de el-förbruka-
r€, sorn är absolut nödvändiga' Gör ett kort uppe-
håi1 rnellan tillslagning av varje el-förbrukare oc'l:

.r". U.r.ad på att ["ttt"t sIå ifrån den sorn orsakar
brand eller-rökutv"eckling. Landning bör ske på när-
rnast lärnpliga flygfalt för kontroll'
OBS I Arnp6rernetern ger oftast fullt utslag' när
kortslutna el-förbrukare slås till'
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3.5 Avlägsnande av rök och gas

Und,er förutsättning att branden är ordentligt s1äckt,
eller att den inte förvärras av luftströrnning:
1 Öppna friskluftventilerna
Z Stäng defrostern
3 Öppna siktrutan

Anrn. Orn rökens täthet ändå försvårar flyg-
,irrgen betänk1igt, Ianda snarast på Iärnplig
pIats.

| + olåst d"örr under flygning
Orn något av dörrlåsen inte stängts korrekt, kan dörr-
en öppnas något under flygning. Det är rnöjligt att åter
stänga den orn nedanstående förfarande tilIärnpas:
1 Minska farten till under 100 MPH
Z Stäng kabinventilerna
3 Öppna siktrutan
4 Reg1a taklåset
5 Orn huvudlåset öppnats skall även taklåset öPpnas,

varefter dörren trycks utåt och stängs hastigt
6 Regla taklåset

I s Nödlandning

I S.t Nödlandning rned stoppad rnotor
1 Välj nödlandningsplats och sänd nödrneddelande
2 HåIl farten 85 MPH
3 Fastställ vindriktningen
4 Utför norrnal bedörnningslandning - rnot vinden
5 Regla upp dörren
6 F.älI ut vingklaffarna efter behov
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I slutskedet:
7 Stäng bränslekranen
8 Ställ blandningsreglaget i ändläget I'LEAN'!
9 51å ifrån rnagneterna

10 Spänn fastbindningsrernrnarna
1 1 Stå itrån huvudströrnrnen ornedelbart före sättning
LZ Landa rned tåg stjärt och lägsta rnöjliga fart

5.2 Nödlandning rned punkterat däck

1 Norrnalt vindklaffsläge för landning
Z Sätt ned det skadade hjulet så sent sorn rnöjligt och

var beredd på en sväng (ground loop) åt det punkte-
rade hjulets sida

3 Brornsa det oskadade hjulet rnaxirnalt(för att behålla
kur sen)

4 Kupära rnotorn.
Anrn. Flygplan rned endasthandbrorrls - solrr nor-
malt påverkar båda hjulenlika - brornsas inte hår-
dare än att kurshållning är rnöjlig. Förhöjdspaken
frarnåt. Då förbättras noshjulets styrverkan.

6 Ofrivillig spin
6.1 Har flygplanet ofrivilligt kornrnit in i en fullt ut
vecklad spin, sker urgång Iärnpligast rned:

1 Motorn på torngång
2 Fu1lt rnotsatt sidroder '
3 Höjdrodret fullt frarnåt
4 FuIl rnotsatt skerming
5 När fartökning konstateras, återtas norrnalt flygläge.

Anrn. Närnnda rode rlägen skall behållas under he-
Iffigången. Flygplanet kan fortsätta att spinna
flera varv rned avsevärd höjdförlust, orn det är
tungt lastat rnot bakre tyngdpunktsläget.
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? Fel på elektrisk höjdtrirn
7.1 Koppla ur trirnanordningen genofir att dra ut säk-
ringen på instrurnentPanelen.

7,1,,L Har flygplanet höjdtrirnkontakt ställs denna i 1ä-
ge "OFF" och åtgarden enligt 7.1 utgår.

7.2 Om felet kräver ornedelbar och snabb åtgard -
använd rnanuell trirnning för att övervinna den elekt-
ri ska trirnano rdningen.

Anrn. Under ptanflykt resulterar en felfunktion
hF-den elektiiska höjdtrirnrnen i en förändring
av nosläget orn ca 10" och en !öjdvariatjon av
30 fot. (Årcher och senare 10o och 200 fot.)

Fel på Autoflite8

8.

1

z

9

L

Z

Tryck in frilägesknappen på ratten
Koppla ur autokontrollen på norrnalt sätt

Anrn,
1) Autokontrollen kan övervinnas rned handkraft.
Z) Uppstår fe1 under planftylt, har flygplanet ef-

ter 3 sekunder bankat 60" oc[förlorat 100 fot
i höjdr(Archer och senare 50" och 190 fot')

3) Uppstår fel under inflygning for landning har
flygplanet efter 1 sekund bankat 1 0" utan höjd-
förlust. (Archer och senare 15" och 40 fot.)

Fel på AutoControl III
Koppla ur kontrollen på norrnalt sätt.
Orn detta rnisslyckas - övervinn autokontrollens
irnpulse r rned handkraft.

Anin. Se anrn. 2 och 3 för Autoflite'


