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MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 31/2015
Reservehåndtag med spectraline

1. Baggrund:
United Parachute Technologies (UPT), der producerer Vectorseletøjerne, har
udsendt en service-bulletin omkring reservehåndtag med spectraline. Det har
vist sig, at fra sidst i 2014 og til et stykke ind i 2015 har der været anvendt en
forkert polyurethancoating på linen, og at det måske kan medføre, at
reservehåndtaget er hårdere at trække.
2. Omfattet materiel:
UPT reservehåndtag med spectraline fabrikeret i 2014 og starten af 2015 med
følgende serienumre:
UPT-2014-01
UPT-2014-08
UPT-2014-10
UPT-2014-11
UPT-2015-02
UPT-2015-03
UPT-2015-03a
UPT-2015-03b
UPT-2015-03c
UPT-2015-03d
Serienummeret kan ses på den hvide mærkat, som linen er forsynet med.
UPT er nu gået over til gule mærkater, så er mærkatet gult, er linen i orden.
3. a.
Ved næste reserveompakning eller senest inden udgangen af 2015 skal linen på
reservehåndtaget skiftes af en reservepakker eller højere materielstatus. Gratis
udskiftningsline kan rekvireres fra UPT.
b.
Inden næste spring skal udføres følgende midlertidige udbedring:
- læg seletøjet med reservehåndtagsremmen over knæet
- tag reservehåndtaget ud af lommen
- tag fat om reservehåndtagslinen lige over splitten
- træk linen frem og tilbage gennem housingen i 10-15 sekunder med to træk pr.
sekund ( pas på ikke at trække splitten ud af loopet)
- sprøjt et sekund pust af en egnet siliconespray i hver ende af housingen
- træk derpå reservelinen frem og tilbage igen 5 gange
Udbedringen skal udføres af en reservepakker eller højere materielstatus.
Udbedringen bør markeres med en farvet prik på den hvide mærkat.
Udbedringen skal gentages mindst en gang om måneden, indtil linen skiftes.
4. Bemærkninger:
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Bulletinen fra UPT er benævnt servicebulletin PSB 2015-01 af 24/06/15 og kan
findes på UPT’s hjemmeside, www.uptvector.com, servicebulletin HER
I servicebulletinen findes anvisning på bestilling af udskiftningsline og en video,
der viser, hvordan man udfører den midlertidige udbedring.

2

