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A motoros vitorlázó vezetője felelős azért, hogy a légi üzemeltetési 
utasításban foglalt adatok betartásra kerüljenek. A repülőgéppel maximum két 
felnőtt személy repülése engedélyezett. A vezető ülés az SF 25 C Falke –ban 
a repülési irány szerinti baloldali ülés. A Falke-val az oktatás engedélyezett. 
Ebben az estben a felelősség az oktatóé, függetlenül, hogy melyik ülésben ül. 
Az ide vonatkozó törvényi határozatokat figyelembe kell venni. 
Utas repültetés estére a jobboldali botkormány kiszerelhető. 
 

1. Üzemi értékek és határok 

1.1 Hajtómű: 

SAUER SA 2100 H1S repülőgépmotor 

max. engedélyezett fordulatszám:  3200 ford/perc 
max. felszállási fordulatszám (5’):  3000 ford/perc (59KW) 
max. tartós fordulatszám:    2700 ford/perc  
tartós fordulatszám:    2600 ford/perc (54KW) 
max. engedélyezett hengerfej hőmérséklet a legmelegebb 
hengerfejnél mérve ( 4. hengerfej) 230 C° 

1.2 Üzemanyag 

Repülőbenzin AVGAS 100LL vagy 98-as oktánszámú szuper 
ólommentes autóbenzin (min. 96 ROZ DIN 5160-S). 
Üzemanyagtartály térfogata 55 l (kirepülhető) 

1.3 Kenőanyag táblázat 

Adalékolt vagy adalékolatlan repülőmotor olaj használata tilos. Csak 
API rendszerű „SE/CC” jelzéssel ellátott minőségi olajok OTTO-
motorok részére használhatók. 
 

Kenőanyag: 

Külső hőmérséklet Specifikáció 

20 ºC felett 
SAE 40, SAE 30 vagy 
többfokozatú olaj SAE 20W-40, 
SAE 20W-50 

0 ºC -tól 20 ºC-ig SAE 20W/40 

0 ºC alatt 
Csak többfokozatú olaj 
SAE 10W 
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Betölthető mennyiség: ................................................................. 3 l 
Olajmennyiség a szűrőben:  ......................................................0,5 l 
Min. mennyiség (alsó jelzés) ...................................................1,25 l 
Olajnyomás: engedélyezett tartomány .................................. 1-4,5 bar 
Min. érték:2000 ford/perc- nél .................................................... 2 bar 
Olajhőmérséklet: min. érték felszállás előtt  ..............................50 ºC, 
Jegesedés körülményei között repülve 
nem kevesebb mint  ....................................................................70 ºC, 
legnagyobb érték:  ....................................................................120 ºC 
Ideális olajhőmérséklet:  ..................................................... 80-100 ºC 

1.4 Légcsavar 

Nem állítható 2 tollú fa légcsavar HO 11A-150B102L  (gyártó: 
Hoffmann) vagy MT 150 L102-1A (gyártó: MT-Propeller) 

1.5 Hajtóművet ellenőrző berendezések 

Fordulatszámmérő 
Indítási tartomány ........................... 0 - 700 ford/perc (sárga ív) 
Normál üzemi tartomány ................ 700 - 2500 ford/perc (zöld ív) 
Óvatosságot igénylő tartomány ...... 2500 - 3000 ford/perc (sárga ív) 
Max. engedélyezett fordulatszám: .. 3000 ford/perc (piros vonal) 
Rövid ideig a 3200ford/perc-es fordulatszám megengedett! 

Motor üzemóra számláló   (a fordulatszámmérőbe beépítve) 
Az üzemóra számláló egy fordulatszámmérő. Függetlenül a motor 
fordulatszámától a főtengely 2800 fordulata 1 perc motor üzemidőnek 
felel meg. A kijelző 5 helyértékű. Az első három helyérték a teljes 
üzemórákat, az utolsó kettő az üzemórák tizedértékét adja meg. (1/10 ill. 
1/100 üzemóra) 

Olajnyomás jelző 
Min. érték  .................................................... 1 bar (piros vonal) 
Normál üzemi tartomány ....................... 1- 4,5 bar (zöld ív) 
Max. engedélyezett nyomás ...................... 4,5 bar (piros vonal) 

Olaj hőmérséklet jelző 
Min. érték .................................................... 50 °C (piros vonal) 
Normál üzemi tartomány ............... 50 - 120 °C-ig (zöld ív) 
Max. engedélyezett hőmérséklet ............... 120 °C (piros vonal) 
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1.6 Főkapcsoló 

A főkapcsoló a fedélzeti hálózatról leválasztja az akkumulátort. A 
repülés megkezdése előtt bekapcsolni, és befejezéskor kikapcsolni. A 
vitorlázó repülés közben ezt ki lehet kapcsolni. Motoros üzem esetén 
csak vészhelyzetben (esetleges rövidzárlat, önindító beragadása) szabad 
kikapcsolni. 

1.7 Automata biztosíték 

A fedélzeti elektromos hálózat ( az önindító áramkört kivéve ) a 
túlterhelés és a rövidzárlat ellen automata-biztosítóval van védve. 
Automata-biztosító:  25 A-es  akkumulátor és 20 A-es generátor. 
 
Rövidzárlat vagy túlterhelés esetén az automata biztosító feje előre 
ugrik. A kiváltó ok elhárítása után a fej visszanyomható. 

1.8 Ampermérő 

Az ampermérő a hajtómű működése közben normál esetben nem tér ki, 
ez azt jelenti, hogy az akkumulátor feltöltött állapotban van. Ha az 
akkumulátor le van merülve, akkor működő hajtómű esetén mutatja az 
akkumulátor töltését ( a mutató „+” irányba tér ki ). Amennyiben sok 
elektromos fogyasztó van rákapcsolva vagy áll a hajtómű és az 
elektromos fogyasztók be vannak kapcsolva, akkor mutatja az 
áramfelvételt az akkumulátorból  (a mutató „-„ irányba mutat ). „+” 
irányba történő tartósan erős mutatókitéréskor kb. 10 A ) működő motor 
esetén elöregedett akkumulátorra, vagy a generátor szabályozásának a 
hibájára utalhat. 
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1.9 Antennacsatlakoztatás 

Az oldalkormányban egy hurokantenna van beépítve a kommunikációs 
rádió berendezés részére. 
Egy rádió-berendezés beépítésekor a törvényes előírásokat be kell 
tartani. 

1.10 További elektromos fogyasztók csatlakoztatása 

A műszerfalon olvadó betétes biztosítékok és további elektromos 
fogyasztók részére csatlakozások (pl. rádió készülékek, ACL, 
helyzetjelző lámpa ) vannak. A biztosíték tartókba csak a csatlakoztatni 
kívánt készülék által megkövetelt nagyságú biztosítékokat szabad 
behelyezni. A fedélzeti feszültség 12 V egyenáramának negatív pontja a 
földhöz van csatlakoztatva. 
Egy berendezés beépítésekor a törvényes előírásokat be kell tartani. 

1.11 Sebességek 

Max. engedélyezett sebesség ................................................... 190 km/h 
Manőverező sebesség .............................................................. 150 km/h 
Max. sebesség erős turbulenciánál: ......................................... 150 km/h 
Max. engedélyezett sebesség, nyitott féklappal ....................... 190 km/h 

 
Sebességmérő jelölések 
zöld ív ............................................... 80-150 km/h (normál tartomány) 
sárga ív ........................................... 150-190 km/h (óvatos tartomány ) 
piros vonal .............................................. 190km/h 

1.12 Tömegek 

Üres tömeg kb.410 kg  
Max. terhelés (üzemanyaggal együtt) kb.200 kg  
Max. felszálló tömeg 610 kg 
Max. terhelés hordozó részek nélkül 450 kg 

1.13 Súlyponthelyzet repülés közben 

Repülőgép helyzete: A 6. borda húrja (2,2m a szimmetriasíktól) 
vízszintes 
Vonatkoztatási sík: 2,0 m-re a szárny belépő éltől a 0. bordánál (0,52 m 
a szimmetriasíktól ) 
Engedélyezett súly első helyzetben: 2,143 m-re a vonatkozási sík mögött 
Engedélyezet súly hátsóhelyzetben: 2,334 m-re a vonatkozási sík mögött 
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1.14 Tájékoztató táblák és feliratok 

A tűzálló típus- és adattáblán kívül a következő tájékoztató táblák 
vannak elhelyezve: 

1. A kabin bal oldalán a féklap kar fölött: 
„Féklap – teljesen kihúzva működtethető a kerékfék” 

2. A két üllés között a trimm kar magasságában:  
„Fejnehéz – Trimm -Faroknehéz” 

3. A műszerfalon az egyes működtető fogantyúknál: 
3.1 Hidegindító – „húzni = zárva” 
3.2 Gyújtáskapcsoló – „Be – Ki” 
3.3 Benzincsap - „Zárva – Nyitva” 
3.4 Főkapcsoló – „Ki - Be”  
3.5 „Indító” 
3.6 „Porlasztófűtés” 
3.7 Fűtés – „Húzni - Nyitva” 

4. A kabintető vészledobó kar mellett: 
„Kabintető vészledobó: Első és felső kart meghúzni. Tetőt jobbra 
eltolni” 

5. A csomagtartó hátfalán: 
„Csomag – max. 10 kg” 

6. A törzs hátán az üzemanyag betöltő nyílás mellett: 
„55 l. repülőbenzin AVGAS 100L vagy autóbenzin szuper” 

7. A törzsborításon a főfutó felett:  „1.8 bar” 
A törzsborításon a farok futó felett:  „2,5 bar” 

8. A műszerfalon: 
„Figyelem! Esőben repülve – a légi üzemeltetési utasítást figyelembe 
venni!”  
„Dohányozni tilos” 
START – CHECK: Kabintető zárva / övek becsatolva 

trimm beállítva / féklap zárva 
kormányellenőrzés 
benzincsap 
üzemanyagszint 

9. Az olaj beöntő nyílásnál: 
„Olaj 3 l SAE Motorolaj” 

10. Az üzemanyagszint jelzőnél: 
„55 liter kirepülhető üzemanyag teli tartájnál” 
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1.15 Műrepülés, felhőrepülés 

Egyszerű műrepülés és felhőrepülés nem engedélyezett. 
 

2. Utasítás repülések végrehajtásához, üzembetartási utasítás 

2.1 Általános 

A Falke egy önerőből felszálló motoros vitorlázógép. A Falke 
vezetéséhez motoros vitorlázó szerinti légjármű vezetői szakszolgálati 
engedély szükséges. 
A repüléshez feltétlenül szükséges a motoros vitorlázó és a motor 
előzetes pontos ismerete. Kötelező az üzemi adatok tanulmányozása és a 
repülőgép valamint a motor apró részletekre kiterjedő megismerése. 

2.2 Napi repülés előtti ellenőrzések 

A repülőgép üzembevétele előtt, különösen, ha a gép szét volt szerelve, 
a szárnyak, a hajtómű és a légcsavar repülés biztonsági ellenőrzése 
szükséges. 
Részletezve az alábbi pontok szerint: 

2.2.1 Repülőgép 

A következő tételek átvizsgálásakor általánosságban a műkö-
dőképességre, rögzítésekre, biztosítékokra és sérülésekre (nincsenek e 
repedések, deformálódások) kell figyelni. A csapágyazások és mozgások 
valamint kotyogások ellenőrzése. 

1. Ellenőrizni a főtartó bekötéseket, 4 szárny/törzsfelfüggesztését, 
a főtartó csap helyzetét és biztosítását, és a 2 hátsó szárnyfel-
függesztését. 

2. A csűrű kormányok bekötése és biztosítása a törzsben. 

3. A féklapok bekötése a törzsben. 

4. Kormánypróba, minden kormányt a vezető ülésből működtetni, 
szabad működést ellenőrizni. Helyén van e a jobboldali botkor-
mány? 

5. Lábkormányt ellenőrizni. 

6. Huzalt vezető kerekeket, huzalvezetőket, huzal kopásokat és 
huzaltöréseket felülvizsgálni. 

7. A bal ülésből a féklapok működését ellenőrizni. 
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8. A kerék fék hatásosságát és megfelelő behelyezését ellenőrizni 

9. Ellenőrizni a műszerek működését, rádiót kipróbálni. 

10.  Torlónyomás készülék 

11.  Ellenőrizni a hevederek állapotát és rögzítését. 

12. A szállított csomagot az erre szolgáló szíjjal rögzíteni. 

13.  Idegen tárgyak ellenőrzése. 

14.  Kabintető, kabintető zár, kabintető vészledobó, ablaknyílás 
ellenőrzése. 

15.  A takarólemezek ellenőrzése mindkét oldalon lenn a 
törzsnél/főtartónál 

16.  Mindkét támasztó kerekek rendben és jól felszerelve? 

17. Mindkét csűrőkormány mozgatásának az ellenőrzése törzsön 
kívül. 

18. A csűrőkormányok rögzítésének és biztosításának az 
ellenőrzése. 

19. Vízszintes vezérsík – meg van-e húzva és biztosítva az első 
rögzítő csavar? 

20.  A magassági kormány bekötése és biztosítása a törzsben 

21. Trimm csatlakoztatása a magassági kormányhoz. 

22. Oldalkormány; a kormánycsapágyak, rögzítések és az oldalsó 
csatlakoztatások átvizsgálása, biztosítékok ellenőrzése. 
Amennyiben az oldalkormány le volt szerelve ellenőrizni, hogy 
a kormány értelemszerűen a jó irányban kitéríthető. 

23. A farokkerék és tengely szabad kitérését, könnyű mozgását 
átvizsgálni. 

24. Állapot és keréknyomás ellenőrzés a főfutón, farok futón és 
támasztókerekeken. 

25. Ellenőrizni a törzs első részét alul és a törzspadlót az esetleges 
sérülések miatt. (kipufogó gázok) ! 

26. Borítások, feszítések, festések sérüléseinek az ellenőrzése. 



SF 25 C „Falke” Légi-, és földi üzemeltetési kézikönyv 13.oldal 

  

2.2.2 Hajtómű (ld. még a motor kézikönyvét is) 

1. A motort apró részletességgel átvizsgálni a hiányzó vagy laza 
anyák, csavarok, tengelyek, stb. miatt. Biztosítások, hűtő 
légterelők , csővezetékek, gyertyakábelek és ékszíjak álla-
potának ellenőrzése 

2. Megállapítani, hogy a gáz-, hidegindító-, légcsavarfék-, 
fűtésszellőztetés-, porlasztóelőfűtés-kezelők szabadon mozgat-
hatók. 

3. Olaj szint ellenőrzése és szükség szerint utántöltése. Az 
olajszintet minden egy-két motoróra üzem után, illetve minden 
hosszabb repülés után ellenőrizni és szükség szerint utántölteni. 

4. Az olaj és üzemanyag rendszer tömítettségét és csővezetékeit 
ellenőrizni. 

5. Üzemanyagszűrőt átvizsgálni és szükség szerint a szennyező-
déstől és víztől megtisztítani. 

6. Akkumulátor (savszint), akkumulátor-tartó, fáradt gőz vezeték 
ellenőrzése. 

7. Motorfelfüggesztés és biztosíték ellenőrzése. 

8. Légterelő lemezt repedésre és rögzítésre átvizsgálni. 

9. Motortér átvizsgálása, idegen tárgyak ellenőrzése. 

10. Motor burkolatot repedésre átvizsgálni, felhelyezni az összes 
patent-zár megfelelő helyzetére, ügyelni. 

11. Üzemanyagtartály tartalmának ellenőrzése 

12. Üzemanyagtartály szellőztetés ellenőrzése. Üzemanyagtartály 
lezárására csak az eredeti szellőztetővel ellátott (tanksapka 
fedél felírat belülről „Patent blau”) tanksapka fedelet szabad 
használni. 
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2.2.3 Légcsavar (ld. Légcsavar- kézikönyvet is) 

1. Légcsavart bevágásokra, repedésekre és más sérülésre 
tekintettel átvizsgálni. A bogaraktól és a fű maradéktól gyakran 
megtisztítani. 

2. Az összes csavart jól meg kell húzni. 

3. A pörgő részt repedésre és csavarok meghúzott állapotát 
átvizsgálni. 

 

2.3 Indítás előtti ellenőrzés 

 
 Repülés előtt az alábbi pontok szerinti ellenőrzés szükséges: 
 

Kabintető zárva 
Övek becsatolva 
Trimm beállítva 
Féklapok becsukva 
Kormánymozgások ellenőrizve 
Benzincsap nyitva 
Üzemanyagmennyiség 
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2.4 A motoros vitorlázó üzembe helyezése 

Indítás előtt, különösen hideg időben a légcsavart kikapcsolt gyújtás 
mellett kézzel átforgatni. Ekkor megállapítani, hogy a mágnes 
csappantyúja működik-e (csattanó hangot kell hallani) és hogy lép e fel 
valami rendellenesség a motornál. A fenti átvizsgálás elvégzése után 
szabad csak a repülőgépet üzembe helyezni. 

2.4.1 Beindítás (ld. még Motor – kézikönyvet is) 

Indításkor egy személynek balra a repülőgép előtt kell állni és arra 
ügyelni, hogy a légcsavar terében senki ne legyen. A forgó légcsavar 
okozta veszélyre, aminek érintése adott esetben halálos veszélyt 
jelenthet, minden résztvevőnek, az esetleges nézőnek is, a figyelmét fel 
kell hívni. Indításkor a kabintetőnek zárva kell lenni. 
Az indítógomb megnyomása előtt a pilóta a kabinból „szabad” kiáltással 
igazolja, hogy a légcsavar körül a tér szabad. Kívül álló igazolja 
ugyanezzel a szabad kiáltással, hogy a légcsavar körüli  tér szabad. Csak 
ezután szabad az indító gombot megnyomni. 

 
Beindítás sorrendje: 

• Parkféket behúzni 
• Benzincsapot kinyitni 
• Hideg motor esetén hidegindítót kihúzni 
• Gázkart kb. két 2 cm-re az alapállástól előre tolni 
• Főkapcsolót bekapcsolni 
• Érzékeny elektromos készülékeket kikapcsolni (rádió, stb.) 
• Gyújtás be 
• Légcsavar körüli tér szabad? 
• Indítógombot nyomni 
 
Amint a motor beindult, indítógombot elengedni, hidegindítót benyomni 
és a gáz kart úgy beállítani, hogy a motor 1000 ford/perc-cel 
egyenletesen járjon. Olajnyomást ellenőrizni (10 mp-en belül 
emelkednie kell). 
A hideg motor normálisan, rövid indítózás után (2-3 s) beugrik. Ezután 
azonnal a hidegindítót visszanyomni, mert a motor különben lefullad és 
megáll. Ha a motor kétszeri próbálkozásra sem indul be, a hidegindítót 
vissza kell nyomni, és a gázkart alapjáratra vagy kis gáz állásra állítva 
kell a további indításokat megkísérelni. 
Ha a motor ötszöri próbálkozásra sem indul be, valószínűleg sok benzint 
kapott. Gyújtás ki, teljes gáz, hidegindító vissza, a motort a légcsavarral 
8 – 12-szer visszafelé átforgatni. Az újabb indítást teljes gázzal kell 
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megpróbálni. A beindulás után azonnal gázt vissza! A meleg vagy 
langyos motor indításakor a hidegindító bent marad, a gázkar 
alapjáraton vagy kevés gázon. 

2.4.2 Indítás kézzel 

A motort adott esetben a légcsavarral is be lehet rántani. A berántáskor a 
vezetőülésben egy személynek kell tartózkodnia. A gáz és hidegindító 
kezelés stb. mint az önindítóval való indításnál. A kézi berántásnál 
féktuskót kell a főkerék elé rakni. A berántó biztosan álljon a légcsavar 
előtt, a légcsavart egy vagy két kézzel a gyújtás pontján húzza át 
(csattanó hang), olymódon, hogy a beugráskor a kezeit a propellertől 
azonnal elhúzza. Először néhány alkalommal kikapcsolt gyújtásnál 
átforgatni, a kiáltás bentről „ki”. Ezután gyújtás be, kiáltás bentről „be”. 
Továbbiakban az indítás mint az elektromos indítóval. 

2.4.3 Bemelegítés, fékezés (ld. Motor –kézikönyvet is) 

A motort kb. 2 percig 1000 ford/perc-cel kell járatni, majd a további 
melegítés 1500 ford/perc-en 5-10 percig, a mindenkori külső 
hőmérséklettől függően, amíg az olaj hőmérséklete az 50 °C-t el nem 
éri. A mutató viszonylag lomha, így az 50 °C-nál már elegendő a 
tényleges üzemi hőmérséklet. Ha hosszan kell gurulni a starthelyig, a 
bemelegítés részben a gurulás közben is történhet. Ha a motor meleg 
(min. olajhőmérséklet 50 °C), lefékezni, féket és magassági kormányt 
meghúzni. Lassan teljes gázt adni. 
Az elvárt érték 2600-2700 ford/perc, olajnyomásra és hőmérsékletre 
ügyelni, kb. 20-30 s-ig járatni, utána a porlasztófűtést ellenőrizni. A 
fordulatszámesés a porlasztófűtés működtetésekor kb. 150 ford/perc. 
(Porlasztófűtéssel (kihúzott állapot) felszállni nem szabad). Ezután a 
porlasztófűtést kikapcsolni és a motort vissza alapjáratra  
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2.4.4 Gurulás 

A Falke-val segítség nélkül lehet gurulni és az oldalkormánnyal 
összekapcsolt farok kerékkel irányítani. Legkisebb fordulási kör 
átmérője 12-15 m. A főfutó dobfékével a repülőt bármikor gyorsan meg 
lehet állítani. 
A repülő földön való mozgatása ( tolatás, hangarirozás ) úgy célszerű ha 
egy segítő az oldalkormánynál ezt  irányítja a farok kerékkel. 

2.5. Felszállás, emelkedés (Figyelem! ld. még 2.12 repülés esőben) 

Felszállás előtti ellenőrzés (ld.2.3 pontot vagy a kabinban lévő táblát), 
trimm semleges helyzetben, féklapok becsukva, botkormány 
normálhelyzetben.(nem nyomni). Folyamatosan gázadás teljes gázig. 
Gurulási úthossz normál esetben 169 m. Fordulatszám ellenőrzés, 90 
km/h-ig sebességgyűjtés, aztán emelkedés min. 90 km/h-val, 
fordulatszám kb. 2700 ford/perc. 
A további emelkedést 200-300 m-ig úgy kell végezni, hogy adott 
esetben mindenkor a repülőtérre vissza lehessen szállni. 50-80 m elérése 
után a motort kissé vissza lehet szabályozni. Az olajnyomásra, 
olajhőmérsékletre ügyelni. Határértékeket nem szabad átlépni. A 
repülési sebességet a motor hűtése miatt inkább magasabbra kell 
választani, mint alacsonyra, mindenek előtt forró időben! 
Hosszas, meleg időben való emelkedésnél az olajhőmérőt figyelni kell, 
ha megközelíti a felső határértéket, gyorsabban kell repülni és vissza 
kell venni a gázt, adott esetben kisebb emelkedő sebességet kell 
beállítani. 
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2.6 Vízszintes repülés 

Vízszintes repülés legkisebb sebessége 80 km/h (erősen visszafogott). 
Gazdaságos utazó sebesség 135 km/h-val. Maximális utazó sebesség 
150 km/h, 2500 ford/perc-nél. 

2.7 Leszállás 

Mind járó, mind álló motorral végrehajtható. A besiklás sebessége kb. 
90 km/h, a vitorlázórepülés pozíciójából a siklószöget a féklappal kell 
szabályozni. A siklószöget pótlólagosan csúsztatással lehet korrigálni, 
ami azonban a jó féklap hatásosság következtében normál esetben nem 
szükséges. Nyitott féklappal a merülő sebesség 90 km/ h-nál, kb. 3,7 
m/s. Leszálláskor kis sebességgel (kb. 70 km/h) a 
Falke először a farokkerekével ér földet utána a főfutóval. A kigurulási 
úthosszat a főfutó kerékfékjével hatásosan lehet rövidíteni, hossza 100 
m körül van. A fék a féklapot mozgató karral van összekötetésben és a 
féklap kitérítési úthosszának legvégső szakaszán hatásos, ezért 
landoláskor nem szabad teljesen kihúzott féklappal földet érni.  

2.8 A motor leállítása és indítása repülés közben 

A motort a leállítás előtt alapjárattal, siklórepüléssel vagy 1-2 percig 
tartó kis gázzal történő vízszintes repüléssel, le kell hűteni, ezután 
gázkart alapjáratra, érzékeny elektromos készülékeket kikapcsolni és a 
gyújtást kikapcsolni, a sebesség eközben nem több mint 80-85 km/h. A 
leállás közben a sebességet tovább csökkenteni, hogy a légcsavar ne 
forogjon hosszan utána, adott esetben a leállás utolsó fázisában azt a 
légcsavarfékkel megállítani. 
Ha még meleg motor kerül leállításra, fennáll az utángyújtás lehetősége. 
Ebben az esetben leállás utolsó fázisában a gázkart teljes gáz állásba. 
Ha szükséges a légcsavart az önindító rövid nyomogatásával, 
vízszintesbe lehet állítani. 

Újraindítás előtt 

Érzékeny elektromos készülékeket lekapcsolni, gyújtást bekapcsolni, 
nem túl lassan repülni (80-90 km/h), gázt és hidegindítót attól függően, 
hogy a motor még meleg vagy hideg ugyan úgy, mint a földön leállítani. 
A motort ismerve normál esetben könnyen indítható. 
Ha a motor hideg, nem túl nagy gázzal fel kell melegíteni, mielőtt teljes 
gázt adunk. 
130-150 km/h repülési sebességnél a motor hőmérsékletétől függően, az 
önindító rövid működtetése után a motor magától forogni kezd és 
beindul. Eközben a hidegindító benyomva, gáz kb. 1/3 helyzetben, 
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gyújtás bekapcsolva. A művelet közben a magasságvesztés 150 – 180 m 
is lehet. 

2.9 Repülés álló motorral  

A legkellemesebb repülési sebesség 80-95 km/h, ebben a tartományban 
a süllyedés egyenes repülésben kb. 1.2 m/s. 
A Falke egy alsószárnyas repülőgép. Csúsztatásnál és alacsony 
sebességnél -80 km/h vagy alacsonyabb- az áramlás a szárny-törzs 
szögben nem egyenletes. Ez a teljesítmény rovására megy! Így vitorlázó 
repülésnél, mindenek előtt fordulózásnál ügyelni kell arra, hogy a gép 
tisztán csúszásmentesen repüljön. Ennek ellenőrzésére a legjobb egy 
cérnaszál kb. 20 cm-rel a kabin előtt 10 cm magas fémrudazaton minden 
ülés előtt. Ezzel a segédeszközzel és némi gyakorlattal, a géppel 
precízen lehet repülni, és termikelésnél a vitorlázó gépekkel 
összehasonlítva jó teljesítményt lehet elérni. 

2.10 Lassú repülés, átesési tulajdonságok 

Az átesési sebesség (teljes repülősúly esetén) úgy járó, mint álló 
motorral kb. 70 km/h (65 km/h egy személlyel). Ennél a sebességnél az 
áramlás a szárnytőnél kezd leválni, csűrő és oldalkormány eközben 
hatásosak. További húzásnál a Falke első súlyponthelyzetnél előre 
billen. Hátsó súlyponthelyzetnél, nyugodt levegőben, teljesen húzott 
bottal lifttelés lehetséges, teljes csűrő és oldalkormány hatásosság 
mellett. A bot kiengedésével a normál repülési helyzet mindkét esetben 
azonnal helyreállítható. Széllökéses időben a gép az egyik szárny felé 
lebillen. 
Ha nagy teljesítménnyel járó motornál történik a nagy állásszögű 
repülésből a túlhúzás, a torlónyomást mérő cső a légcsavarszélbe kerül, 
és a valóságosnál nagyobb sebességet ad. A sebességmérő mutatója 
eközben nem áll nyugodtan , hanem erősen vibrál és ugrál 50-100 km/h 
közötti tartományban. 
Így a túlhúzott repülési állapot egyértelműen felismerhető. 
30 º-os bedöntésű fordulóban túlhúzva, a Falke viszonylag lassan kifelé 
dől, méghozzá úgy, hogy a szárnyak vízszintes helyzeténél a normális 
repülési állapot helyreállítható. 
Álló motornál a túlhúzási tulajdonságok, megegyeznek a járó motoréval. 



20.oldal Légi-, és földi üzemeltetési kézikönyv  SF 25 C „Falke” 

 

2.11 Dugóhúzó 

Első és középső súlyponthelyzetnél nagyon nehéz, gyakorlatilag 
lehetetlen a gépet dugóhúzóba vinni. A lebillenés után - ha 
ellenintézkedés nem történik (bot kiengedése), legtöbbször átmegy 
zuhanó spirálba, amiből könnyen normál repülési helyzetbe 
kikormányozható. A féklap használata eközben ajánlott. Hátsó 
súlyponthelyzetben folytonos dugóhúzó nem lehetséges. Lassan 
túlhúzással és a csűrőkormány keresztirányú mozgásával lehet 
dugóhúzóba vinni, de max. öt fordulat után még kitérített csűrőkormány 
mellett is magától kijön és eközben a Falke egy csúszási állapotba megy 
át, amiből minden nehézség nélkül normál repülési helyzetbe hozható. 
Dugóhúzó közben a csűrőkormány dugóhúzó irányában ütközésig ki van 
térítve a repülőgép egy meredek spirálba megy át, amit a nagy sebesség 
megakadályozása érdekében lehető leggyorsabban  be kellene fejezni.  ( 
lásd a fent leírtaknál ) 
A dugóhúzó normál kormánymozdulatokkal minden nehézség nélkül fél 
fordulattal rápörögve megszüntethető. Kivezetéskor lágyan felvenni és a 
nagy sebesség elkerülése végett a féklapok működtetése ajánlatos. 
 

               Műrepülésre a Falke nem engedélyezett. 

2.12 Repülés esőben – Figyelem 

A Falke szárnya vitorlázórepülő profillal rendelkezik és esőre érzékeny. 
A szárny körüli áramlást az eső zavarja és ezzel csökkenti a 
legnagyobb felhajtóerőt. 
Amíg száraz szárnynál a minimum sebesség 70 km/h-nál van, addig ez 
nedves szárnynál 80-85 km/h. Egyidejűleg a lebillenési tulajdonságok is 
megváltoznak: amíg a Falke száraz szárnnyal kifejezetten jóindulatú, 
addig nedves szárnynál lebillenésre hajlamos. 
Esőben repülve ezért mindig 85 km/h fölött kell maradni, felszállásnál 
nem szabad 85 km/h alatt emelni, emelkedés és besiklás kb. 105 km/h-
val, túldöntött fordulók és egyéb mozgások nagy gyorsulással 
kerülendők! 
Ha a szárny hóval borított vagy teljesen eljegesedett, a felszállás előtt le 
kell tisztítani, és teljesen simává kell tenni. 
Ugyanez vonatkozik a vezérsíkra is. 
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2.13 Repülés hideg évszakban és jegesedési veszélyben 

Repüléskor, különösen hideg évszakokban arra kell ügyelni, hogy a 
működő motornál az olajhőmérséklete ne süllyedjen 70 C fok alá. A 
porlasztórendszer, ill. a szívótorok a motor kenőolajával át lesz öblítve, 
ezért az olaj egy részének a hője leadódik. (Olajhűlés /kevert 
előmelegítés). Magas páratartalomnál (különösen felhők közelében) és –
10 és +18 C fok külső hőmérséklet között porlasztó lefagyása léphet fel. 
Ez a fordulatszám csökkenésével és a motor egyenetlen futásával 
észlelhető. Ebben az esetben a porlasztófűtést azonnal ki kell húzni. 
Porlasztó lefagyás felléphet hosszabb siklásnál is alapjáraton működő 
motorral. Ezért ajánlatos ilyen esetekben a porlasztófűtést kezdettől 
működtetni. Mindenesetre nem szabad megfeledkezni a porlasztófűtés 
kikapcsolásáról, amikor a motor teljes teljesítményére ismételten 
szükségünk lesz. 
A porlasztófűtés működtetésekor (a porlasztófűtés nélküli 
fordulatszámhoz képest) a fordulatszámesés kb. 150 ford/perc. Meleg , 
száraz levegő esetén a porlasztófűtést hideg állásban (fogantyú 
benyomott helyzetben) tenni. 
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Amennyiben a hideg évszakban az olajhőmérséklet nem éri el a 70 °C-
ot, úgy tűztéren a lezáró fedeleket a műszerfalon átvezetett, erre a célra 
szolgáló karral működtetni lehet. 

 
Jegesedés veszély fennállása esetén 70 °C olajhőmérséklet felett ajánlott 
a felszállás.  
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2.14 Támasztókerék nélküli üzem 

A Falke támasztókerék nélkül is üzemeltethető. Motorral gurulni úgy 
lehet, ha a szárnyat egy ember kíséri. Felszállásnál egy segítőnek kell a 
szárnnyal futni, amíg a csűrővel meg nem lehet tartani. Leszállásnál a 
gépet szinte a megállásig a csűrővel kell tartani. 

2.15 A motor biztonsága 

Mindig szem előtt kell tartani, hogy a motoros vitorlázók motorjával 
szemben a vizsgáló hatóságok alacsonyabb –követelményeket 
támasztanak, mint a normál repülőgép motorral szemben (pl. egyszeres 
gyújtás a kétkörös helyett), ezáltal ezek egyszerűbbek és olcsóbbak. Ezt 
a körülményt a repülések kitűzésénél mindig számításba kell venni – a 
mindenkor szükséges biztonsági magasságok betartása, általában úgy 
repülni, hogy ha szükséges egy leszállóterep elérhető legyen. 

2.16 Ejtőernyő kényszerkioldó rögzítése 

A háttámla feletti keresztcsövön a jobb üléshez jobboldalon, a bal 
üléshez baloldalon (pirossal jelölve). 

2.17 Kabintető vészledobó 

A felső záró gombot és az első vészműködtető gombot meghúzni és a 
kabintetőt jobbra eltolni. Minden vészműködtető pirossal van jelölve. 
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2.18 Típusrepülés 

Az első repülés előtt a Falke kézikönyvét, sárkányra, motorra és 
légcsavarra  el kell olvasni! 
Egyedül repülés előtt minden esetben néhány repülést kell végrehajtani 
ezt a típust repülő oktatóval. Mielőtt egy második személlyel 
felszállnánk, először egy egyedüli repülést hajtsunk végre. Vitorlázógép-
vezetőknek különösen a motor és légcsavar kezelésével és 
felügyeletével, és a felszállás folyamatával kell megismerkedni. 

2.19 Oldalszél 

Bizonyítottan 25 km/h óra nagyságú oldalszélig végezhető biztonságos 
fel és leszállás. 

2.20 Terepre szállás 

SF 25 C Falke berepülésekor bizonyítást nyert, hogy a terepre szállás 
lehetősége előre előkészítetlen laza talajra (krumpliföld) a barázdákra 
hosszanti irányban leszállás végrehajtható. Emellett további 
körülményeket (pl. szél, leszállási úthossz, akadálymentes 
behelyezkedési lehetőség, tetszetős stb.) figyelembe kell venni.  

 

3 Teljesítményadatok 

Ebben a bekezdésben (3.) megadott adatok az alábbi légcsavar típusokra 
vonatkoznak: HO 11A – 150B 102 L és  

   MT 150 L 102-1A 

3.1 Gurulóút és felszálló út 

Az itt közölt teljesítményadatok a típus első berepülése során lettek 
kimérve és a következőkben felsorolt körülmények között 
megismételhetőek, ha a motoros vitorlázó és a hajtómű jó állapotban 
vannak és a repülőgép-vezető átlagos tudással rendelkezik. 
Max. engedélyezett felszálló tömeg: 610 kg 
Sík terület jó állapotú, rövid szálú füves talaj. Száraz szárny, sima 
felülettel. Szélcsend, légnyomás a repülőtér magasságának megfelelő 
normál nyomás. 
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Elemelés sebessége          kb. 70 km/h 
Emelkedési sebesség        kb. 90 km/h. 

 
 Repülőtér 

mag.teng.felett 
NN (m) 

Külső hőmérséklet °C 

-15 °C 0 °C 15 °C 30 °C 

Gurulási út (m) 
Elemelkedésig 

0 
250 
500 
750 

1000 

135 
144 
153 
162 
172 

152 
161 
171 
182 
193 

169 
180 
191 
202 
215 

187 
199 
211 
224 
238 

Teljes felszálláshoz 
Szükséges út (m)  
15 m-es akadály  
átrepülésével 

0 
250 
500 
750 

1000 

229 
244 
259 
274 
291 

257 
272 
289 
308 
326 

286 
304 
323 
342 
363 

316 
336 
357 
378 
402 

 

3.2 Emelkedési sebesség 

Teljes tömeggel tengerszinten függőleges emelkedő sebesség kb.3,7 m/s 
Vízszintes repülési sebesség 90 km/h 

3.3 Repülési sebességek 

Vízszintes repülés : 80 km/h (erősen visszafogott) 
Kedvező utazósebesség : 135 km/h  
Max. utazó sebesség : 150 km/h 2500 ford/percnél 
Leszállási sebesség : 90 km/h 
Földetérési sebesség  70 km/h 
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3.4 Repülési idő és hatótávolság szélcsendben 

 
 Üzemanyag   80 l Üzemanyag 55 l 

Fordulat 
Szám 
U/min 

Üzemanyag 
fogyasztás 

l/h 

Sebes-
ség 

km/h 

Repülési 
idő 

h/min 

Ható- 
távolság 

km 

Repülési idő 
h/min 

Ható- 
távolság 

km 

2300 9,8 120 8 h  960 5 h 35’ 670 

2400 11,7 135 6 h 45’ 910 4 h 40’ 630 

2500 14,9 150 5 h 18’ 790 3 h 40’ 550 

 
 

A repülési idő és a hatótáv üzemanyag tartalék nélkül van számolva. 
 

3.5 Vitorlázó teljesítmény 

Leállított hajtóművel, becsukott szellőzővel 
Legkisebb süllyedési sebesség: 1.12 m/s  80 km/h-nál 
Legjobb siklószám: kb.  1:22  90 km/h-nál 

 

4 Súlyponthelyzet és rakodási terv 

A repülőgép vezetője felelős a repülőgép helyes rakodásáért. 
 

4.1 Üres súlyponti helyzet 

Javítások után, kiegészítő felszerelés beépítése után, újrafestés után, stb. 
ügyelni kell arra, hogy az üres tömeg – súlypont az engedélyezett 
határokon belül maradjon. Adott esetben kiegyenlítő súlyokat kell 
beépíteni. Minden ilyen esetben szakembert kell bevonni. 

A következő üres tömegekhez a következő súlyponthelyzetek tartoznak: 
(ld: karbantartási kézikönyv 21. Oldal) 
Repülőgép helyzete:  Szárnyhúr a 6. Bordánál (2,20 m-re a szimmetria 
síktól) vízszintes 
Vonatkozási sík (VS): Szárny belépő él előtt 2,00 m a 0. 
Bordánál (0,52 m-re a szim. síktól) 
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Ha az üres tömegsúlypont az engedélyezett határokon belül van, 
biztosított, hogy a megadott rakodási terv keretein belül, a súlypont 
helyzete repülés közben (repülőtömeg – súlypont) is a megengedett 
határokon belül marad. 

 

4.2 Repülési súlyponthelyzet 

A súlyponthelyzet repülés közben nagy befolyással van a repülő 
tulajdonságokra. Ezért az előírt határok betartására a legnagyobb 
figyelmet kell fordítani. Következő repülési súlyponthelyzetek 
határértékei kipróbálva és jóváhagyva: 

 
max. első helyzet:  2,143 m VS mögött 
max. hátsó helyzet:  2,334 m VS mögött  
 

4.3 Rakodási terv 

Ülésterhelés a vezetőülésekben (személyzet ejtőernyővel): 
• max. 180 kg a két ülésben együttesen 
• min. 60 kg  (karbantartási kézikönyv 48. oldalt figyelembe venni!) 
• Csomag max.: 10 kg 
Ügyelni kell arra, hogy az üzemanyaggal és a csomaggal együtt a 
típustáblán megadott max. engedélyezett hasznos terhelés ne legyen 
túllépve. Az üzemanyag súlyára literenként 0.73 kg-ot kell számolni. Az 
üzemanyag tömegére, tele tanknál (55 l) 40 kg-ot kell számításba venni. 
A csomagok befolyása (csomagtartóban) a repülési súlyponthelyzetre 
elhanyagolható. 

5 Minimális felszerelés 

1. Sebességmérő  ( 200 km/h-ig ) 
2. Magasságmérő 
3. Mágneses iránytű 
4. Fordulatszámmérő 
5. Olajhőmérő 
6. Olaj nyomásmérő 
7. Hengerfej hőmérsékletmérő 
8. Ampermérő 
9. Üzemanyagkészlet jelző 
10. Üzemóra számláló 
11. 2 db 4 részes bekötőheveder 
12. 2 hátsó párna, ha nincs ejtőernyő  
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13. Légügyi igazgatóság által jóváhagyott légi üzemeltetési 
kézikönyv a motoros vitorlázó fedélzetén tartandó 

 

6. Elektromos üzemanyag szivattyú 

 
A motoros vitorlázógép egy utólag beépített elektromos üzemanyag 
szivattyúval rendelkezik. 
Ez megnöveli biztonságos üzemeltetés (Kapcsoló be; Ellenőrző lámpa 
világít; Mágnes szelep hallhatóan működik): 
 

a) Motor beindításakor 
b) Felszálláskor 
c) Leszálláskor 
d) Rossz üzemanyag ellátási repülési körülmények alatt (magassági 

repülés; rosszüzemanyag minőség; extrém merülés) 
 

Normál repülés alatt az elektromos üzemanyag pumpát ki kell kapcsolni 
(Piros gombbal kikapcsolni, ellenőrző lámpa kialszik) 
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Karbantart ási kézikönyv 
 

A gyártó útmutatásai, ill. a szárnyak főcsatlakozásának kioldása 
 
A szárnycsatlakozások összevezetésekor és különösen a szétszerelésekor 
rendkívüli gondossággal kell eljárni, hogy a bekötések rátétek a 
baloldali szárnyon (villás rátét) felfelé, vagy lefelé ne hajoljon el. A 
főtartó csapot erővel nem szabad becsavarni (pld. kalapáccsal, vagy 
ehhez hasonlóval beverni), hanem érzéssel, kézzel a tehermentesített 
szárnynál. 
A szárnyak főcsatlakoztatásának gyártója szerint a főtartó csap 
megfelelő helyzetét ellenőrizni kell. 
Meg kell vizsgálni (szükség esetén tükör és zseblámpa segítéségével), 
hogy a főtartó csap a főtartó bekötések legalsó rátéteit is teljes 
mértékben tartja. Ehhez a főtartó csap cilinderes részének a rátét alsó 
szegélyét legalább el kell elérni, ill. alulról kijönnie (lásd a skiccet). Az 
ellenőrzéskor a főtartó csapot (tehermentesített szárny esetén) addig kell 
felfelé tekerni, hogy a 2,5 mm vastag biztosító tű a felső bekötésre 
felfeküdjön. 

 
Biztosító tű (huzalátmérő 2,5 mm) a bekötésen 
 
A főtartó csap cilinderrészének az alsó szegélyt fogni kell, vagy  
alulról ki kell jönnie. 
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1 Össze- és szétszerelés, egyebek 

Amennyiben a Falke-t gyakran össze- és szétszerelik, úgy érdemes a 
törzshöz támasztókerekeket beszerezni. Ezekkel a törzs könnyen 
mozgatható, adott esetben rövid szakaszon az utcán is. A törzs támasztó 
kerekeinek csatlakoztatását minden törzshöz betervezték. A törzs 
leállításához a támasztékok kerekek nélkül is szállíthatók. 

1.1 Összeszerelés 

Az összeszerelés előtt, utcai szállítás után, nyitott hangárban az összes 
bekötési részt meg kell tisztítani és be kell kenni. 
 1) első szárny/törzs felfüggesztést tisztítani és kenni (2 helyen) 
 2) hátsó szárny /törzs felfüggesztést tisztítani és kenni (2 helyen) 
 3) Főtartó csapot tisztítani és kenni 
 4) magassági vezérsík felfüggesztést tisztítani és kenni (3 helyen) 
 
Célszerűségi okokból a szerelést a baloldali szárnnyal kezdjük. Egy 
kisegítő tartja a törzset a jobb oldalon, három további kisegítő hozza a 
baloldali szárnyat. A főtartó csonkot óvatosan a törzsbe behelyezni, az 
oldalkormányra, a magassági kormány vezérlő rúdjára és a bekötő 
hevederekre ügyelni! A szárny hátsó függesztékének bekötését a 
törzsoldali tartó csapra rátolni. Ezt követően a szárnyvégek előre 
mozgatásával az első, törzsre rögzített tartó csapot a 0. borda 
bekötésében levő furatba betoljuk. 
 
A jobb oldali szárny szerelésekor ugyan úgy járunk el, mint a 
baloldaliénál, de itt arra rendkívül ügyelni kell, hogy a törzs függő-
legesen álljon és ne legyen megdőlve. 
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A jobb szárnyvég előre hozatalakor ennek a magasságát úgy kell 
korrigálni, hogy mindkét főtartó bekötés egymásba csúszhasson. A 
legjobb, ha egy ember beül a vezető ülésbe és innen irányítja a két 
kisegítőt a szárnyvégeken, míg a főtartó bekötéseken a furatok egy síkba 
nem esnek és a főtartó csapot be lehet helyezni. A főtartó csap egy az e 
célból tervezett nagy biztosító tűvel a főtartó bekötés felső része alatt 
biztosítva van. *) 
 
A támasztókerekeket (jobbról, balról megjelölve) a szárnyon levő 
bekötésekbe dugjuk és becsavarozzuk. 
 
Most a törzs belsejében a csűrőkormányt mindkét elválasztó helyen 
lezárjuk és biztosítjuk A féklapok húzóköteleit az ehhez tervezett rugós 
horoggal összekötjük. Ezután oldalt a törzsön a szárny főtartó alatt 
található lemezeket rögzítjük. Most még a magassági vezérsíkot 
felszereljük. A legjobb, ha ezt a munkát két ember végzi. A szárny alsó 
részén kiálló bekötés (a botkormány húzott állapotában) két a törzshöz 
rögzített tartó csapra rátoljuk. Ezután az elülső magassági kormány 
bekötését egy koronás anyával a törzshöz csavarozzuk; a biztosítás egy 
Fokker-tűvel történik.  
 
A magassági kormányt mozgató kart a vezérlőrúddal egy erre tervezett 
tartó csap betolásával össze kell kötni és biztosítani kell. Végezetül a 
bovdent a magassági kormányhoz és a trimm lemezhez befüggesztjük  
(trimmemelő a törzsben ilyenkor „teljesen fejre trimmelve ”állásban 
van). 
 
A felszerelés után a napi repülésellenőrzési munkákat kell elvégezni, 
(lásd  a repülési kézikönyv 11. oldalán.) 
 
* lásd a karbantartási kézikönyv X. oldalát 
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1.2 Szétszerelés 

A motoros vitorlázó szétszerelése az ellenkező sorrendben történik, mint 
az összeszerelés 
 
Legjobb ha a magassági vezérsíkkal kezdjük. A szárnyak leszerelésekor 
arra ügyeljünk, hogy a csűrőkormányt és a féklapokat az elválasztó 
helyen a törzsben kioldjuk és a törzsben a szárny főtartó alatti két 
oldalsó lemezt távolítsuk el. A főtartó csapot úgy tudjuk a 
legkönnyebben kihúzni, ha a szárnyvégeken levő mindkét kisegítő a 
szárnyat annyira tehermentesíti, hogy a főtartó bekötések 
feszültségmentessé válnak. a szárnyvéggel addig kell hátrafelé menni, 
míg a főtartó bekötés csaknem szabaddá válik. Ezután a szárnyat 
előretoljuk, hogy a hátsó felfüggesztő bekötést szabaddá tegyük. 
 
Törzset és szárnyat nem szabad megdönteni és a szárnyvégekkel nem 
szabad túl sokat hátrafelé menni! 
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1.3 Megszűnt 

1.4 A motoros vitorlázó szállítása 

A Falke-t csak speciális utánfutón szabad szállítani. A felfekvő felületet 
nem kisebbre, mint 4,5 m-re kell megválasztani, különben utcán és 
terepen való szállításkor a túlnyúló szárnyvégek tömegsúlya által 
sérülések léphetnek fel. 
A légcsavart úgy kell az utánfutóra rögzíteni, hogy azt szállításakor a 
keletkező menetszél ne forgathassa meg. 
A kabintetőt le kell zárni és kiegészítőleg (a legjobb, ha a rögzítő 
hevederekkel) megtartjuk 
Esőben történő szállításkor, ha nincs kéznél vízálló ponyva, arra 
különösen vigyázni kell, hogy vezérlőrúd, törzs stb. nyílásainál 
semmiféle víz ne kerüljön a gépbe. Amennyiben szállításkor a szárnyak 
nedvesek lesznek, szállítás után azonnal meleg helyiségben kiszárítani, 
ilyenkor az ütközőlécet lefelé felállítani. 
Szerelt motoros vitorlázó terepen történő szállításakor ügyelni kell arra, 
hogy -különösen egyenetlen terepen- a botkormányok hevederrel 
rögzítve legyenek a magassági kormány felütődésének elkerülése végett. 

1.5 A motoros vitorlázó alátámasztása 

b) Egy kerekes főfutóművel való kivitelezés esetén a Falke-t egy, az e 
célból tervezett csőcsonkkal (háromszöggel jelölve), alá lehet 
támasztani. A régebbi típusokat a törzs elülső részén oldalt 
található menetes lyukak segítségével lehet alátámasztani (e célból 
M 10-es menetű csavarokat kell becsavarni). Semmi esetre sem 
szabad a Falke-t formázott csővel a futómű környékén 
alátámasztani.  

c) Alátámasztás a faroknál 
Az alátámasztás a vezérsík hordozónál történik a háromszögű 
illesztékre (kötélelterelő) a farok kerék előtt. Fából készült idom az 
alátámasztásra nem alkalmas. 
Ha a motoros vitorlázót szétszerelve hagyjuk, úgy figyelembe kell 
venni, hogy a szárnyat a megfelelő távolságban alá kell támasztani. 
Egy támaszték minden esetre a szárnytőnél, a másik a 19. 
bordakörnyékén (ez cca 1,10 m-rel a csűrőkormányok elejétől). A 
szárny függőleges tárolásakor ezt a távolságot feltétlenül be kell 
tartani, mivel egyébként a záróléc megvetemedése elkerülhetetlen. 
Ha a motoros vitorlázót hosszabb időre egy zárt teremben állítják 
le, úgy ennek a teremnek a megfelelő szellőztetéséről gondoskodni 
kell. 
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2 Feltöltés üzemanyaggal 

2.1 Feltöltése benzinnel 

Üzemanyagként normál szuperbenzint (ólmozatlant) vagy AVGAS 100 
LL repülőgép benzint használunk. Benzinkútnál történő tankolás előtt az 
összeköttetést a benzinkút és a gépváza között létre kell hozni. A 
tankolásnak egy nyersbőrszűrőn keresztül kell történnie. A kínos 
tisztaságra ügyelni! Esetleges esőben ernyő alatt tankolni, nyílásokat 
befedni! Nyitott tank közelében dohányozni, vagy nyílt lánggal a 
közelben dolgozni tilos! 
A tank lezárásához csak az eredeti szelőzővel ellátott tanksapkát 
használjuk! (Tanksapka felírat belül „Patent blau” vagy „mit Lüftung”) 

2.2 Feltöltés olajjal 

Az olajszintet minden 1-2 motor üzemóra után, ill. minden hosszabb 
repülés után ellenőrizni kell és az olajat mindenkor a felső vonalig ki 
kell egészíteni. Az olaj betöltési hely a motoron sárgával van jelölve 
(ehhez a felső motortetőt le kell venni). A használandó olajokat lásd a 6. 
oldalon. Az olajszint ellenőrzéséhez a Falke-t sima területen, a farok 
keréktől 40 cm-re alá kell támasztani. 

 

3. Karbantartás, ellenőrzés, javítások 

3.1 Ápolás 

A motoros vitorlázó, különösen a motor és a légcsavar állandó tisztán 
tartása és ápolása az első feltétele a repülési biztonságnak. 
Ezeket a mindenkori használatnak és időjárásnak megfelelően megfelelő 
időközönként rendszeresen el kell végezni. 
A tisztítás vízzel történik, esetleg ahhoz mosószert adunk. A lakkozott 
felületeket benzinnel vagy hasonló oldószerekkel tisztítani, amelyek 
oldják a lakkot, tilos. A plexi tetőt gondosan tiszta vízzel szivaccsal, 
vagy bőrdarabbal mossuk le (különben megkarcoljuk) és adott esetben 
tetőpoliturral átdörzsöljük. 
A repülőgép kemény műlakkozását rendszeres időközönként ( cca 2-4 
alkalommal évente) mossuk le. Csak szilikon mentes viasz- és polírozó 
szereket használjunk. Hogy a cseppképződéseket a lakkon egy esetleges 
esőben történő repüléskor elkerüljük, a repülőgépet a viaszos kezelés 
után prilmentes vízzel átmossuk. 
Ha a motoros vitorlázó nedves lett, bőrrel törüljük le. A legjobb lakknak 
is árt az időjárás, és gondos ápolással és karbantartással a lakk 
élettartama és a külső felületek jó minősége lényegesen 
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meghosszabbítható. Ha a motoros vitorlázó hosszabb ideig egy 
helyiségben le van állítva, gondoskodni kell annak megfelelő 
szelőztetéséről. 

 

3.2 Határidős karbantartás, ellenőrzések 

3.2.1 Repülésellenőrzés 

A repülő üzembevétele előtt és minden karbantartás végén a motoros 
vitorlázó felülvizsgálata (repülési előtti ellenőrzés) a repülési biztonság 
szempontjából szükséges. Ezeket a repülési előtti ellenőrzéseket a 
repülési kézikönyv 11. oldala szerint kell elvégezni. 

3.2.2 A motor és légcsavar üzemóránkénti ellenőrzése 

(Lásd a motor kézikönyvét és a légcsavar kézikönyvét) 
A motort az első 25 üzemóra után karbantartani és ellenőrizni kell (lásd 
a motor kézikönyvét). 
Ezután a motort és légcsavart a 50 üzemóra elérésekor és a továbbiakban 
50 üzemóránként karbantartani és ellenőrizni kell. Ezeket a munkákat az 
ellenőrző- és karbantartási lista szerint kell elvégezni, amelyet a motoros 
vitorlázó gyártója a gép többi dokumentációjával együtt bocsát 
rendelkezésre. 
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3.2.3 A repülő szerkezet üzemóránkénti ellenőrzése 

 
A repülőszerkezet 50 üzemóránkénti ellenőrzése 
Ezen ellenőrzések alkalmával csak csekély terjedelemű kenési 
szolgálatot kell elvégezni. 
Ezért az egyszerűség kedvéért a motor 50 órás ellenőrzésénél az 
alábbiakat kell elvégezni: 
1) Farok forgótengelyt (az újabb gyári számúkat nem kell 

karbantartani) a zsírzófejjel olajpréseléssel kenjük (a kézilyuk 
fedelet a törzs hátsórészén eltávolítjuk.) 

2) alsó oldalkormány csapágyat és oldalkormánykötél csatlakozót 
olajozni. 

 
A repülőgép 100 órás ellenőrzése 
Minden 100 repülő óra után, de évente legalább kétszer a repülőgép 
karbantartását el kell végezni. Ezeket a munkákat az ellenőrzési és 
karbantartási lista szerint kell kivitelezni, amelyet a gyártó a géppel 
együtt szállított. 
 

3.3 Az akkumulátor karbantartása 

Legalább minden 4 hétben a savszintet ellenőrizni és szükség szerint 
desztillált vízzel utántölteni. A megfelelő savszint: 
A savszintnek a két jelzés között kell lenni. A cellák feltöltési állapotát 
savsűrűség mérésével kell meghatározni. 

Megfelelő savsűrűség: 
• akkumulátor feltöltve ................................... 1,28 kg/l 20°C-nál 
• akkumulátor félig lemerülve ............... 1,19-1,21 kg/l 20°C-nál 
• akkumulátor teljesen lemerülve ........... 1,09-1,14 kg/l 20°C-nál 

 
Amennyiben szükséges, az akkumulátort feltölteni; az áramerősség ezen 
töltésre: 1,5 amper 
 
Ha az akkumulátor nincs használva, úgy minden hónapban után kell 
tölteni, továbbá minden három hónapban kisütni és újból feltölteni. 
 
Az akkumulátort tiszta, száraz helyen tárolni. Csatlakozó sarkokat 
savmentes és saválló olajjal vagy zsírral (vazelinnel) vékonyan bekenni. 
Ennél arra ügyelni, hogy az olaj, vagy zsiradék a tömítéssel ne 
érintkezzen. Az akkumulátor fáradt gőz elvezető vezetékének 
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ellenőrzése (kivezeti az esetleg keletkező gázokat a motoros vitorlázon 
kivülre, a szabadba. 

 

3.4 Futómű és fék 

A Falke-nak van egy rugózatlan főkereke 8x4 abronccsal, keréknyomás 
1,8 bar. A farok kerék 210x65 mm abroncssal rendelkezik; keréknyomás 
2,5 bar. A támasztókerekeknek a szárnyakon 200x50 mm abroncsuk 
van, keréknyomás: 2,5 bar. 
Minden kerékagyban zárt (olajjal töltött, karbantartást nem igénylő) 
merev golyóscsapágy van. A fő futómű kerék fékje mint pofásfék 
dolgozik. A fék csatlakoztatva van a féklapokat kezelő karral és a lapok 
kinyitásának utolsó szakaszán hat. Ezért a landolásnál nem szabad 
féklapokat teljesen kihúzni. A Falke fékje egy rögzítő készülékkel 
(parkoló fék) van ellátva. Ezt az indulás előtt működtetni kell és mint 
parkoló féket lehet használni. 
A fék rögzítéséhez a féklapokat működtető kart oldalt előre az l. ütköző 
mellett húzni, a parkoló fékkart felcsapni és aztán a féklapokat 
működtető kart elengedni (kétkezes művelet). 
A fék kiengedéséhez csak a féklap kart meghúzni, a parkoló fékkar 
lefelé billen (saját súlyánál fogva) és a féklap kart szabadon hagyja 
(egykezes művelet). 
A pofás fék fékpofáinak kopásával a féket szükség szerint után kell 
állítani. Ehhez a pilótafülkében a baloldalon fedélzeti padlót el kell 
távolítani és a fékkötél hosszát az állítócsavaron ellen anyával 
korrigálni. A fékbetéteket legkésőbb akkor kell felújítani, ha a fék betét 
valamelyik helyen 1,5 mm vastagságúra lekopik.  
Ha a futómű szétszerelésekor a fékcsapágyat is szétszedik, úgy a kerék 
fékkar helyzetét az összeszereléshez meg kell jelölni.  
Indítónyomaték a fékkar fogazott rögzítője részére 18 ./. 22 Nm. 
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3.5 Légcsavar csere 

(lásd a légcsavar kézikönyvét is!) 
A légcsavart mindig úgy kell szerelni, hogy leállított motor esetén 
forgási irányban ca 15°-kal a vízszintes állás előtt maradjon állva (fontos 
a kézi indításhoz és az álló légcsavarral történő landoláshoz). Ha a 
légcsavart leszerelik, úgy a későbbi visszaszerelés érdekében az eddigi 
helyzetét a peremen meg kell jelölni. A légcsavar 6 db hatlapfejű 
csavarral a légcsavarperemhez és az elülső nyomólaphoz van 
csavarozva. A légcsavarperemet egy centrális anyával a 
légcsavartengely kúpjára préselik és csak a motorgyártónak szabad 
levennie. 
Légcsavar csere esetén a pörgő részt le kell venni, a 6 db hatlapfejű 
csavart ki kell lazítani és a légcsavart a perselyből kihúzni. Szereléskor a 
perselyt egy nyomatékkulccsal meghúzni. (húzónyomaték  
15 ./. 17 Nm). Ez esetben arra kell vigyázni, hogy a vágat a 
légcsavarlapát csúcsán ne legyen nagyobb, mint 1-2 mm. A vágatot az 
egyes csavarok különféle erős meghúzásával korrigálni lehet. Mind a hat 
csavart (2-2 együtt) biztosítódróttal biztosítani kell. 
Végezetül a pörgő részt ismét felhelyezzük és biztosítjuk. 
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3.6.  Éves ellenőrzés 

Úgy a vitorlázó, mint a motoros repülőgépeknél az éves ellenőrzés az 
engedély meghosszabbítása érdekében szükséges. 
Ezt időben egy légi közlekedési műszaki üzemnél megfelelő jelentés 
kíséretében kell kérni. Legkésőbb ezen éves ellenőrzés előtt a teljes 
motoros vitorlázót alaposan fel kell újítani. 
 
A munkálatokat az ellenőrző- és karbantartási listák szerint kell 
elvégezni, amely listák a műszaki dokumentáció között találhatók, 
amelyet a motoros vitorlázó gyártója a géppel együtt adott. 
Burkolati- és lakkhibákat megszüntetni. Csapágyazásokat a vezérlőben, 
amennyiben sérültek, újakkal pótolni kell. A teljes vezérlőt a szabad 
játék szempontjából felül kell vizsgálni, ezen kívül a 
kormánykilengéseket ellenőrizni kell. 
Különös figyelmet kell szentelni a kötelekre és a kötélvezetésekre.  
Sérült köteleket (kiálló drót) ki kell cserélni. Csak LN 9374 szerinti 
kötelet használni. Elkopott kötél drótokat és kötélvezetékeket fel kell 
újítani. A perselyeknek szilárdan kell a tartójukban ülni, hogy a 
perselyek kiesését és a tartókötelek koptatását elkerüljük. A csúszó 
vezetékek köteleit homoktól és egyéb elszennyeződéstől óvni és csak 
olajozni szabad, zsírozni nem! Minden felülvizsgálatkor azt is 
ellenőrizni kell, hogy az üzemelés folyamán keletkezett csekély 
deformáció miatt a szabad kötélhosszokban nincs-e kilengési hely. A 
futóművön a tisztítás és kenés mellett adott esetben a fékpofák betétjeit 
is fel kell újítani. Amennyiben a felújítási munkálatok a légcsavaron 
szükségessé válnak, ezen munkák elvégzésére a légcsavar kézikönyvben 
leírtak irányadók.  
Amennyiben a felújítási munkálatok a motoron szükségesek, úgy ezekre 
a motor kézikönyvében leírtak az irányadók. Különös figyelmet kell 
fordítani a burkolatra, kipufogóra, kabinfűtésre, porlasztó 
előmelegítésére és a hajtómű légterelő lemezére, mivel ezeken a 
vibráció miatt repedések lehetnek. 
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3.7 Nem határidős ellenőrzések, javítások 

Előre nem látható események után (baleset az utcai szállítás, kemény 
landolások, terepre szállás járhatatlan terepen) a motoros vitorlázó 
legalább lényeges részeit meg kell vizsgálni. Különösen minden 
létfontosságú bekötésen a lakk repedéseire figyeljünk, amelyek egy 
esetleges túlzott igénybevételhez vezetnek. 
Kisebb javításokat egy repülőgép szakemberrel (aki erre megfelelően fel 
van jogosítva) történt megbeszélés után elvégezhetők. 
Ez esetben a gyártó által rendelkezésre bocsátott rajzok és egyéb 
dokumentációk és adatok szerint kell dolgozni. Hozzáférhető 
alkatrészek (elhasznált alkatrészek) és anyagok a gyártónál raktáron 
vannak és azonnal szállíthatók. Egyedi alkatrészeket (pld. javításkor) a 
gyártó a megrendelés után a lehető leggyorsabban elkészíti és leszállítja. 
A légcsavar sérülése esetén (talaj érintése, szállítási sérülések stb.) azt a 
gyártónak el kell küldeni. 
Továbbá a légcsavar sérülése esetén lehetséges hogy a forgattyús 
tengely, ill. a motor persely is megsérült, amelyet a motor gyártójának a 
motor szétszedésével kell megvizsgálnia. 
Ha a nagyjavítás során a motoros vitorlázó szerkezetén történő 
munkálatok (futómű, a törzsváz hordozó részei, szárnycsatlakozások, 
szárny főtartó) szükségessé válnak, úgy ezen munkálatokat a gyártóval 
kell elvégeztetni. 
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4 Felszerelés 

A szükséges minimális felszerelés a repülőgép kézikönyvének 28. 
oldalán fel van sorolva. A teljes felszerelés a felszerelési jegyzékben 
található, amelyet minden „Falke” géppel a gyártó a dokumentumokkal 
együtt szállít. 
A felszerelés utólagos kibővítésekor a gyártó rajzai és egyéb adatai 
alapján kell dolgozni. Adott esetben súlypont meghatározást kell 
végrehajtani. A törvényes határozatokat figyelembevétele mellett. 
A magassági- és csűrő vezérlés ütközőit a két pilótafülke alatt helyezték 
el. Ezek beállítása csavar segítségével ellenanyával elvégezhető. A 
trimm kormány ütköző beállításához a forrasztóniplita trimmkormány 
kötélnek egészen a végén áthelyezzük. Az oldalkormány ütközői 
egészen a farok végében találhatók, az oldalkormány meghajtókar 
közelében. Azért ott, mert a tapasztalat szerint csak lényegtelen 
mértékben változnak és nem állítható kivitelben készültek.  
A féklapok egyenletességét két feszítő csavarral (a bal pilótaülés alatt a 
féklapokat működtető köteleken lehet beállítani  
(a vakvezeték biztosítását nem elfelejteni). 
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5.   Elektromos kapcsolási vázlat 

 
Kábelek jelölése:    Színjelölés: 

AN14 ............. 2 mm2 SW .... fekete 
AN10 ............. 5 mm2 RT ..... piros 
AN4 ............. 22 mm2 GN ..... zöld 
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Kenési táblázat 

 
 
 
2 ...... Féklap zsanér ................................................................................... Ü M ..............Minden szemlénél tisztítás, kenés 
3 ...... Féklapmozgató 3 himba+1 csigakerék ............................................. Ü Ü ...............Éves karbantartásoknál, szerelésnél 
4 ...... Csürőhimbák mindkét szárnyon ....................................................... Ü L ...............Időszakos ellenőrzések esetén 
5 ...... Lábkormánykábelek+feszítőzárak.................................................... L 
6 ...... Botkormány bekötések .................................................................... L 
7 ...... Torziós cső és golyóscsapágyak a futóban ....................................... Ü 
8 ...... Féklapmozgató kar+csigakerék+fékbowden bekötés ........................ L 
9 ...... Hátsó kerékcsapágy (állapot szerint)+2 kábelfeszítőzár+2 rugó ....... L 
R ..... Kormányfelületek csapágyazása ...................................................... Ü 
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6.   Szárny-, és vezérsík beállítás, kormánykitérések 
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7. A súlypont meghatározás adatai 
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8. Áttekintése az elvégzett súlypontméréseknek. 

 
 

Dátum Üres súly Max. teher 
Üres súly 
Súlypontja 

Mérést végezte 
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Iránytű 

Sebességmérő 
Variométer 

Magasságmérő 
Hidegindító 

Olajnyomás jelző 
Üzemanyagszint jelző 

 Töltésjelző 
 Olajhőmérséklet jelző 

Hengerfej hőmérséklet jelző 
Főkapcsoló 

Transzponder 
 

 
Tűzcsap 
Féklap 

Motorüzemidő számláló 
Elektromos üzemanyag szivattyú 

Fordulatszámmérő 
Keresztdőlésmérő 

Fűtés 
Rádió 

Szellőzés 
Gázkar 

Porlasztófűtés 
Gyujtáskapcsoló 

Indító gomb 
Villogó fény 

 


