
S e r v i c e o r d r e  –  M a t e r i e l l  
Materiellsjef F/NLF  kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er 
satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører 
og andre nøkkelpersoner i miljøet. 

Serviceordre 2005.02,  Side 1 av 2 

SERVICEORDRE – 2006-01 
 

HENVISNING: Overgang til 12 mnd. serviceintervaller for FXC 12000 

FORMÅL: Nye vedlikeholdsintervaller for FXC 12000 

STATUS: Obligatorisk for alle FXC 12000 i bruk i Norge 

IDENTIFIKASJON: Kun FXC 12000 oppgradert til J standard er tillatt brukt i Norge 
og omfattet av denne serviceordre. 

BAKGRUNN: Endringen i vedlikeholdsintervaller for FXC 12000 er basert på 
et ønske fra klubbene om endring i tidligere 7 mnd servicesyklus 
og anbefaling fra Paramecanic samt erfaringer fra Sveriges 
Fallskjermsforbund 
 

SERVICE: Nye vedlikeholdsintervaller vil gjelde fra og med dd. 

For å være operative for kommende sesong (2006) skal alle FXC 
12000 inn til ettårs kontroll hos Paramecanic. (Denne tilsvarer 
tidligere 2 års kontroll) 

Neste 12 mnd kontroll (2007 som vil være en lettere kontroll 
tilsvarende tidligere 7 mnd - funksjonstest) kan gjennomføres av 
Paramecanic eller Sky Design AS. Valg av kontrollør for denne 
kontrollen vil være opp til klubbene. 

I 2008 skal åpnerene igjen sendes inn til Paramecanic for 2 års 
kontroll. 

UTFØRELSE:  Tung 12 måneders (hvert annet år) service utføres av  

Paramecanic 

Mandelblomvägen 1 
746 51 Bålsta 
Sverige 
Tel: 0046 171-555 25 
Fax: 0046 171-580 95 
E-Mail:paramecanic@telia.com 
www: http://www.paramecanic.se 

Klubbene besørger selv booking av plass og innsendelse til 
Paramecanic enten direkte eller gjennom Sky Design AS. 
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Lett 12 måneders service utføres enten av Paramecanic eller  

Sky Design AS 

Elverhøiveien 16 
3113 Tønsberg 
Norge 
Tel: 959 93 321 
Fax: 33 01 55 85 
E-Mail:verksted@skydesign.no 
www: http://www.skydesign.no/verksted/ 

F/NLF vil i fremtiden ikke ta initiativ til eller organisere 
forsendelser av FXC12000 til årlige kontroller. 

DISTRIBUSJON: 

 

Klubber 
Hovedinstruktører 
Materiellkontrollører 
SU 
Sky Design 
F/NLFs Internet sider 
Hærens Jegerkommando 
Luftfartstilsynet 

 

Oslo, 1. mars 2006 

Rolf I Sotberg 
materiellsjef F/NLF 


