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1. Registrering/data 
 

Flyghandbok för ultralätt flygplan IKARUS C 42B 

Utfärdat: april 2006 

 

Denna flyghandbok tillhör flygplan 

TYP IKARUS C 42 B 

 

Registrerings nr. SE-VPK 

Serie-Nr. 0512 – 6774 

Tillverkningsår: 2005 

 

 

Tillverkare COMCO IKARUS 

Gerãtebau GmbH  

AM Flugplatz 11 

D-88367 Hohentengen 

Tyskland 

 

Ägare: Mellansels flygklubb 

 

 

 

 

 

 

Denna handbok måste finnas tillgänglig i flygplanet. 
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2. Inledning 
 

Detta ultralätta flygplan har byggts i samtycke med luftvärdighetskrav för ultralätta 

flygplan och har bestyrkts i Tyskland. 

 

Flygplanet är utrustat med godkänd bogseringsutrustning för bogsering av segelflyg 

 

För att manövrera detta flygplan krävs UL-B licens 

 

Detta flygplan får endast användas på godkända flygfält 

 

Alla piloter måste kontrolleras av en godkänd instruktör innan flygning sker med detta 

ultralätta flygplan. 

 

Ultralätta motorer är inte godkända som luftfarts motorer. Flygrutten måste därför väljas 

som försäkrar att en säker landning kan utföras vid ett eventuellt motorfel. 

 

Obehöriga förändringar till kontrollsystemet, strukturen, vingarna och motorn är 

förbjudet. 

 

Alla problem och fel på utrustning ska anmälas till fabriken eller en lämplig myndighet. 

 

Rökning är förbjudet i flygplanet 
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3. Treplansvy 
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4. Operativa begränsningar 
 Överskrid aldrig hastighet: 116 kts (216 km/H) 

 Stall hastighet:  35 kts (65 km/H) 

 Aerobatics och manövrar brantare än 60° är förbjudet 

 Dagsljus, endast VFR-förhållande  

 Flyg ej vid risk för is 

 Flyg inte vid turbulenta förhållanden när vindhastighen överstiger 22kts (40km/h) 
mindre om byig 

 Följ alltid bestämmelser för denna typ av flygplan. 
 

4.1. Vikter 

 Tomvikt 274,8 kg: 

 Max startvikt: 472,5 kg  

 Max totalvikt: 1041 lbs (472,5 kg) 

 Minimum tillsatsvikt: 144 lbs (65 kg) 

 Det är pilotens ansvar att MTOW (max take-off weight) 1041 lbs (472, 5kg) inte 
överskrids 

4.2. Strukturella begränsningar 

Positiv lastfaktor: +4g  

Negativ lastfaktor: -2g 

Stall fart 35 kts (65 km/h) 

Maximalt tillåtna hastighet (never exceed) 116 kts (216 km/h) 

 

Högsta tillåtna vindhastigheter: 

Stadig vind 22kts (40 km/h) 

Sidvind komposant 16 kts (30 km/h) 
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4.3. Fartmätarmarkering 

 
 
 
 

4.4. Avvikelsekurva för hastighetsmätaren 

 

IAS 
km/h 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

EAS 
km/h 

65 74 83 91 100 109 117 125 134 142 151 160 168 177 185 

 
 

4.5. Klaffinställning 

Position 1: Planflykt 
Position 2: Start - Landning 
Position 3: Landning 

  

Vit båge: 38 - 57 kts 71 - 105 km/h 

Grön båge: 43 - 97 kts 79 - 180 km/h 

Gul båge: 97 - 117 kts 180 - 216 km/h 

Gul triangel:  VX = 51 kts  95 km/h 

Gul linje:  VA= 75 kts 139 km/h 

Röd linje:  VNE = 97 kts 180 km/h (överskrid 
aldrig) 
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5. Begränsningar/krav 

5.1. Propeller för Rotax 912 UL S 

Propeller Neuform CR3-V R2H 3-bladig 69” 1,73 m ø 
Variabel stigning 16° - 30° vid r=29.53 tum 0,75 m 
Full gas på marken max. 4200 - 5600 rpm 
Propeller RPM  ca 1700 – 2300 rpm 

5.2. Motor, varvtalsbegränsningar 

Max motorvarvtal: n=5800 rpm, max 5 min 
Max kontinuerligt varvtal: n=5500 rpm 
 
Varvtalsmätarens indikering: 

 Gul markering: n=5500 – 5800 rpm 

 Röd linje =5800 rpm 

5.3. Motorbegränsningar enligt Rotax driftshandbok 

ROTAX 912S  

Start (5min) 100 hp 5800 r/min 

Oavbrutet  95 hp 5500 r/min 

75 %  69 hp 5000 r/min 

65%  61 hp 4800 r/min 

55 %  51 hp 4300 r/min 

 
Magnetkontroll vid 4000 rpm ska varvtalet minska ca 300 rpm 

5.4. Olja/temp 

 

Typ av olja Automotive (API, SF, SG) 

Olja volym Min 0,57 gallons (2.6 liter) 
Max 0,67 gallons (3,05 liter) 

Olje temperatur Min 50˚C 
Max 130˚C 
Optimal 90˚C-110˚C 

Olje tryck  Normalt 2-5 bar (29-72 psi) 
Kallstart 7 bar (101,45 psi) 

Cylinder temp (CHT) Min 110˚C 
Max 135 ˚C 

 

5.5. Bränsle 

Euro-Super ROZ 95 blyfri (DIN 51603) 
Super Plus ROZ 98 blyfri (DIN 51607) 
Avgas 100LL 
Bränsletryck: 0.15 – 0.4 bar 
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6. Checklista Motor 
Rotax 912 UL-S. 
Flytta aldrig propellern med strömbrytarna för tändning (MAG) på 

 

6.1. Start av motorn 

Huvud bränsleventil  ÖPPEN 
Elektrisk bränslepump  PÅ 
Gasreglage   Tomgång (max åtdragen) 
Choke  ÖPPEN 
Förgasarvärme  AV 
Tändning (både magneter)  PÅ 
Propeller område FRI 
Bromsar   PÅ 
Efter motor start, choke STÄNGD 
 
Om motorn inte startar, repetera startproceduren. 
Om motorn har flödat över, stäng huvudbränsleventilen, öppna gasreglage till hälften 

och starta motorn. När motor startar, dra snabbt gasreglaget till tomgångsläget. 

En fyrtaktsmotor behöver ganska lång tid på sig att bli varm. Kör motorn på 2000 r/min. 

åtminstone 2 min. Öka varvtalet till 2500 r/min, tills oljetemperaturen är åtminstone 

122°F (50°C). 

Gör magnetkontroll vid 3850 r/min. Varvtalet ska inte sjunka mer än 300 r/min. med en 

max skillnad mellan magneterna av 115 r/min 
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7. Flygoperationer 

7.1. Taxning 

Styrningen av noshjulet är direkt kopplat till pedalerna. Tryck ner högra pedalen för att 

svänga höger. Tryck den vänstra pedalen för att svänga vänster. 

Taxning är väldigt enkelt. Svängradien på C-42 är liten, och planet klarar sidvind vid 

taxning mycket väl. 

Vid taxning med stark medvind håll styrspaken neutralt eller framåt  

Vid start och landning på ojämnt underlag var försiktig så inte propellern slår i backen 

7.2. Start och stigning 

Efter avslutande av “före start” checklista, var säker att banan och trafikvarvet är fritt 
innan du taxar ut till startpositionen. Sätt trimmen till neutral. 
Klaffen i startposition (position 2). 
För varsamt gasreglaget till full gas, kontrollera tachometern 
Vid full gas skapar propellerbladsspetsarna ett hårt knackande ljud. 
Dra styrspaken lätt bakåt under den inledande utrullningen. 
Noshjulet lättar vid ca. 27 kts (50 km/h). 
Accelerera med noshjul 2-4” (5-10cm) från marken. 
 
Flygplan med Rotax 912 UL S (100 hästkrafter) har högre vridmoment och måste 
kompenseras med ett lätt tryck på höger pedal. Flygplanet vill lätta vid ungefär 38 kts 
(70km/H). Skjut fram styrspaken och öka farten till 54 kts (100 km/H) i svag stigning. 
 
Fortsätt att stiga med 54 kts (100 km/h) 
Dra tillbaka klaff vid en höjd av ca. 150 ft. Detta kommer att orsaka en lätt framtung 
rörelse.  
 
Efter uppnådd säker höjd skall den elektriska bränslepumpen stängas av. 
Fortsätt stiga med farten 54 kts (100 km/H). Kompensera vridmomentet med höger 
pedal. 
 
Starta alltid om möjligt mot vinden. 
Max sidvind komposanten är 16 kts (30 km/H). 
Inga speciella förfarande är nödvändiga för sidvind. Den klassiska  “low-wing” räcker 
gott. Håll kvar “lävingen” lågt och kompensera kursen med sidrodret. 
 
Under startfasen är det viktigt, att flygplanet accelererar tillräckligt för att förhindra stall 
och undvika plötslig förlust av dragkraft. 
 
Vid en förlust av motorkraft på höjder under 260 ft (80 M) undvik att göra 
kurskorrigeringar större än 90°. Trimma snabbt flygplanet till en fart av 49 kts (90 km/h) 
genom att föra styrspaken framåt. 
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Undvik hinder, använd flaps vid låg fart. Inflygningen kan kortas ner genom 
vingglidning.  
 
Åtgärd före nödlandning i ojämn terräng, stäng bränslekranen och tändningen. 

7.3. Planflykt 

Den mest ekonomiska farten i planflykt är 70 till 90 kts (130 - 170 km/H). 
Den erforderliga motorkraften som behövs beror på flygplanets last. Högsta tillåtna 
kontinuerliga motorvarvtal är 5500 r/min. 
 

Typiskt planflykt: 

 Motorvarvtal 4500 rpm/min. 

 Flyghastighet 86 kts (160 km/h) 

 Bränsleförbrukning 2.42 - 2.86 gph (11 - 13 I/h) 

 Den maximala flyghastigheten 116 kts (216 km/H) får aldrig överskridas. 

 I turbulent luft är den maximala flyghastigheten 97 kts (180 km/H). 

Första indikationen på förgasaris är att motorvarvtalet sjunker, motorn går ojämnt och 
bränsleförbrukningen ökar. Det ser man på flödesmätaren om man har en installerat. 
Aktivera förgasarvärme och om möjligt ändra flyghöjd eller riktning, 
Där det är inte risk för is. 

7.4. Svänga 

Svängar är koordinerade genom att använda skevrodren och sidrodret. 
Ju fortare man flyger desto mindre sidroder behövs för att koordinera. 
Att luta planet 45 grader eller mer är inte att rekommendera. 
Att luta mera än 60 grader är förbjudet. Vid kraftiga svängar håll uppsikt på nosen och 
farten. 

7.5. Stall 

Vid planflykt är stallfarten 39 kts (72 km/h). Vid ca 43 kts (80 km/h) uppstår svaga 
vibrationer i skrovet. Vid dessa förhållanden är planet fullt kontrollerbart. Vissa 
korrigeringar med sidrodret behövs bara.  
Exempel: Höger vinge låg => sidroderkorrigering till vänster. 
 
Om flygplanet stallas långsamt med höjdrodret i maxläge kommer den att hamna i en 
stabil nedstigning. Höjdförlusten kan bli så mycket som 100 ft. 
Vid snabb förlust av fart kommer planet att dyka med nosen neråt (upp till 40 grader). 
Genom att försiktigt ge höjdroder kommer planet att återgå till planflykt. Största 
höjdförlusten är 250 ft. 
 
Flygplanet reagerar på motsvarande sätt i övriga klaffpositioner. 
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Stallhastigheter för olika klaffpositionen vid en startvikt av 1042 pund (472,5 kg): 

 Position 1 (Planflykt) ca. 40 kts (75 km/H) 

 Position 2 (starta / landa ca. 38 kts (70km/H) 

 Position 3 (landning) ca. 35 kts (65 km/H) 

 Stallhastigheten påverkas utav planets vikt 

 

7.6. Landning 

Börja planera din inflygning i god tid. 
Slå på förgasarvärmen. 
Slå på den elektriska bränslepumpen. 
Reducera farten till VFE (60 kts/112 km/h) innan du lägger in klaff. Lämplig hastighet 
ca. 48 kts (90 km/H). 
Under finalen behåll farten minst 48 kts (90 km/H) på tomgång. 
Vid korta landningar använd klaff 3. Genom att vingglida kan man korta inflygningen 
ytterligare.  
Vid ca 10 ft (3m) över banan börja plana ut. Sista utplaningen sker omkring 2 ft. (0.6 
M) (detta gör man med känsla).  
Landningshastighet är ca. 35 kts (65km/h). 

 

7.7. Stopp av motorn 

Under normala förhållanden har motorn kallnat tillräckligt vid nedstigningen och 
landningen. Innan motorn stängs, slå av all elektrisk utrustning, stäng sedan av 
tändningen och huvudström. 
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8. Motorstörning 

8.1. Motorstopp under start 

Åtgärder vid motorstopp under start är beroende av hastighet och höjd. 
 
Sänk nosen och korrigera hastigheten till ca 48-54kts (90-100 km/h).  
 
Försök inte att vända tillbaka till fältet om höjden är lägre än 260 ft (80m) och 
flyghastighet inte är uppnådd. 
 
Vid lägre höjd är det bättre att landa rakt fram utan att göra kursändring.  
Innan en nödlandning i hård terräng, stäng av bränslekranen och stäng av tändningen. 
 
Vid landning i högt gräs sänk farten omedelbart genom att använda flapps 3, för 
styrspaken fullt bakåt och låt planet sjunka ner i gräset. 

 

8.2. Motorstopp under planflykt 

Sträckflygningar ska vara planerade så att man vid ett eventuellt motorhaveri ska man 
kunna nå ett fält eller åker. Behåll 48 - 54kts (90 - 100 km/H). Bästa glidförhållanden är 
ca 11:1 vid 490 ft/minut (2.5 M/s). En lägre sjunkhastighet kan nås genom att använda 
flapp position 2, ca 46kts (85km/h), vilket resulterar till en bättre glidvinkel. 

 
Med tillräcklig höjd går det att försöka starta motorn, kontrollera. 

 Bränsleventil  ÖPPEN 

 Magnetströmbrytare  PÅ 

 Bränsle   TILLRÄCKLIGT 

 Bränslepump  PÅ 

8.3. Motor start i luften 

 Magnetströmbrytare   PÅ  

 Elektrisk bränslepump  PÅ 

 Gasreglage  ¼ Öppen 

 Förgasarvärme   AV 

 Starta motorn med tryckknappen 

 Behåll hastigheten så att propellern kan hjälpa till. 

8.4. Nöd förfarande 

Om den ena vingen viker vid låg fart. 
Minska mottrycket på styrspaken och sänk nosen, och återhämta. 
 
Vingglidning: 
Sidrodret till motsatta sidan mot glidningen Minska mottrycket på styrspaken 
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Spinn: 

 Gasreglaget på tomgång 

 Fullt sidoroder, i motsatt riktning för rotationen. 

 Räta långsamt upp flygplanet. 

 
Spiraldykning: 
Skevroder och sidroder till motsatt riktning av rotation och dra styrspaken försiktigt 
bakåt. 
 
Vid förlust av Höjdroder: 
I lugna väderförhållanden kan man prova landa med hjälp av trimmern Genom att 
använda höjdrodrets trim att hålla farten mellan 43 och 92 kts (80 och 170 km/h) 
 
Skevroder haveri: 

 Använd sidrodret för att svänga 

 Flacka svängar kan man göra med skevrodret. 

 
Förgasarbrand: 

 Huvudbränsleventil   AV 

 Elektrisk bränslepump  AV 

 Full gas 

 Glid med flygplanet 

 Följ nödförfarande för landning 
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9. Minima utrustning 
Fyrpunktsbälte för varje sittplats 
Hastighetsmätare 0 – 116 kts (0 - 216 km/h). 
Höjdmätare med Kolsmann fönster 
Kompass 
Tachometer 
Temperaturmätare kylvätska 
Temperaturmätare Olja  
Oljetrycksmätare 
Bränslemätare 
Batteriladdningsmätare 
Dataplakat 
Flyghandboken 
Checklista 
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10. Tyngdpunkt 
 

Ställ flygplanet i våg på tre skalor med stabilisatorn och höjdrodret plant. 
Tyngdpunkten mäts i mm eller tum bakom referenspunkten och beräknas procentuellt 
av vingcordan. 

 
 

 
     BP = zero datum (leading edge) 

 
 
Utgångspunkt främre vingframkant: 

 Främre vingframkant 

 Främre Tyngdpunkt: 11.8 tum (300 mm) 

 Bakre Tyngdpunkt: 20.4 tum (560 mm) 

 
 
 
 
 

Tyngdpunkten (tom vikt) 
a = 733 mm,  
b = 1504 mm 
 
Tillåtet område för CG: 300 - 520 mm bakom utgångspunkten 
CG för tomvikt: 280 - 425 mm bakom utgångspunkten 

 
 
  

 

(I) Xs mm = 𝑎 −
𝐺2∗𝑏

𝐺1+𝐺2
= ____________𝑚𝑚 

(II) Xs % =  
𝑋𝑠 𝑚𝑚∗100

1360𝑚𝑚
= _____________%1 
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11. Lastplan 
 
 
 
 Loading plan 

 
Position Weight x lever arm = torque 

Kg Cm Cm kp 

Empty weight    

1. Seats 

2. Fuel 

3. baggage 

 40 
95 
130 

 

Total weight                                            kg Total torque                                            kp                                

                    =
                                         

                                           
=                          

 

 

 
Allowed range for CG:      300 – 520 mm behind zero datum (leading edge) 
Empty weight CG:             280 – 425 mm behind zero datum (leading edge) 
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12. Checklista 

1.1. Före motor start   

 Tanklock STÄNGT 

 Bränslenivå KONTR 

 Daglig tillsyn UTFÖRD 

 Nödchecklista LÄS IGENOM 

 Kabindörrar STÄNGDA 

 Bälten PÅ 

1.2. MOTORSTART   

 Bränslekran ÖPPEN-ON 

 Gasreglage HELT AV 

 Förgasarvärme FRÅN 

 Huvudström TILL 

 Bränslepump KONTR 

 Magneter PÅ 

 Propeller FRI 

 Startknapp (Choke vid behov) TILL 

 Oljetryck inom 30 sek KONTR 

1.3. FÖRE UTKÖRNING   

 Radio TILL 

 GPS TILL 

 Transponder TILL 

 Höjdmätare INSTÄLLD 
 

1.4. FÖRE START   

 Magneter KONTR 

 Höjdtrim INSTÄLLD 

 Klaff LÄGE 1 

 Bränslepump TILL 

 Förgasarvärme TILL och FRÅN 

 Roder FRIA 

 Propeller STARTLÄGE 
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1.5. START OCH STIGNING   

 Fart och varvtal KONTR 

 Klaff FÄLL IN 

 Bränslepump FRÅN 

 Starttid ANTECKNA 
    

1.6. INFÖR LANDNING   

 Klaff LÄGE 1 

 Bränslepump TILL 

 Förgasarvärme TILL 

 Propeller STARTLÄGE 
    

1.7. FINAL   

 Förgasarvärme FRÅN 

 Klaff VID BEHOV LÄGE 2 
    

1.8. PÅ PARKERINGSPLATS   

 Bränslepump FRÅN 

 Transponder FRÅN 

 Radio FRÅN 

 GPS FRÅN 

 Magneter FRÅN 

 Huvudström FRÅN 

 Färdplan AVSLUTA 

 Resedagbok och kvitto FYLL I 
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13. Prestanda 

13.1. Flygplanets Prestanda 

Erforderlig banlängd havsytan +15°C vindstilla. 472,5 kg 310 ft (95 m) 
Till 50 ft (15 m) höjd 
Ensam   605 ft (185 m) 
Max vikt  705 ft (215 m) 
Start hastighet  38 kts (70 km/H) 
Hastighet 50 ft (15 m) höjd 48 kts (90 km/h) 
 
Ju högre över havet och även högre temperatur desto längre blir  
startsträckan. Dessa värden är baserade på MTOW 360 kg ensam och 472,5 kg med 
passagerare ombord. Vindstilla och kortklippt gräs 

 

13.2. Prestanda vid stigning 

Motorvarvtal 5200 rpm 
Stighastighet (ensam) 1377 ft/min (7.0 m/s) 
Stighastighet 2-pers 1082 ft/min (5.5 m/s) 
Fart för bästa stighastighet 90 km/h 

 

13.3. Prestanda vid planflykt (ensam) 

Motor 4700 rpm (65 %) 170 km/h 
Fart för bästa aktionssträcka  145 km/h 
Maximal aktionsradie 650 km (350 Nm) med 65 liter, vindstilla 

13.4. Prestanda med stängd motor 

MTOW 1041 pund (472,5 kg) 
Minsta sjunkhastighet 393 ft/minut (2 M/s) hos 46 kts (85 km/H), klaffposition 2  
Bästa glidvinkel 11 till 1 vid 51 kts (95 km/h) med klaff 1 

 
Anmärkning! Följ instruktionerna i Rotax 912 handbok. 
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14. Kontroller före flygning 
Inför varje flygning måste piloten utföra en visuell kontroll av flygplanet. 

 

14.1. Motor 

Kontrollera propeller och spinner  
Kontrollera förslitningar på motorkåpan intill propellern 
Kontrollera ev. läckage under motorkåpan 
Kontrollera kylvatten och smörjmedel 
Kontrollera låsanordningen för motorkåpan 
Kontrollera att kylarna är rena 
Kontrollera att luftventilerna är rena 

 

14.2. Landningsställ 

Kontrollera säkerhetsanordningarna (bromsskivor, nav, bromscylinder) 
Kontrollera deformeringar 
Kontrollera lufttrycket i gasdämpare (kolla att dämparen återgår till fullt utdraget läge) 
Kontrollera däcket, slitage, lufttryck 

 

14.3. Vänster vinge 

Vingbalk (låsanordningar) 
Vingstötta (sitter fast och är låst) 
Landställsbenen, låsta och säkrade 
Pitotröret, kolla blockering och vatten 
Kontrollera skevrodrets länkarm genom att öppna blixtlåset i vingen 
Kontrollera duken, (revor mm) 
Kontrollera stagen (säkerhetsanordning mm) 
Kontrollera vingspets 
Kontrollera infästningen av skevroder och flapps 
 
 

14.4. Vänster/Höger sida av kroppen 

Kontrollera sprickor, hål, skador mm 
Kontrollera låsningen av glasfiberkåpan, att skruvar inte saknas 
Kontrollera länkarmen till höjdrodret genom inspektionsluckan 
Tanklocket på 

 

14.5. Stjärtparti 

Kontrollera infästningen av stabilisator 
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Kontrollera gångjärn 
Kontrollera ihopkopplingen av höjdrodret 
Kontrollera höjdrodertrimmen (infästningen mm) 
Kontrollera anslutningarna på stötstången till höjdrodret 
Kontrollera vingstöttorna på stabilisator. 
Kontrollera sidrodret och stängerna, gångjärnen och infästningen 
Kontrollera duken mot skador, nötning, hål 

 

14.6. Kroppens högra sida 

Kontrollera skicket på kroppen (skrapmärken, hål mm) 
Kontrollera låsanordningen av glasfiberkroppen (skruvar som fattas mm) 

 

14.7. Kabin in och utsida 

Kontrollera vindrutan, dörrar (låsmekanism, sprickor, brott mm) 
Kontrollera glapp och funktion på styrspak, pedaler, flapps,  
Kontrollera broms hävarm och spärrhake 
Kontrollera skevroder vajrar och trissor 

 

14.8. Instrument 

Strömförsörjningen (tändningen i läge 1) 
Höjdmätare 
Bränsle 
Radio och intercom, skötsel
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15. Riggingdata 
 

Spännvidd 30.84 ft (9.40 M)  
Vingarea 140,4 ft2 (13.05 m2) 
Vingkordan vid roten 4.79 ft (1 460 M)  
V-form 1° 
Vingens anfallsvinkel relaterat till kroppens huvud balk: 8,5° 
Anfallsvinkel av stabilisator relaterat till kroppens huvud balk: 7° 
Anfallsvinkel mellan vingen och stabilisatorn är 1.5° 
 

 
 

Roderrörelser 
 

Avstånd från rotationsaxel 

 

Skevroder 

Up  
Down  

20˚ 
14˚ 

3,35 ins +0,39 ins (85 mm +10 mm) 
2,36 ins +0,39 ins (60 mm +10 mm) 
 

9,84 ins (250 mm) 
9,84 ins (250 mm) 

Höjdroder 

Up       
Down  

28˚ 
14˚ 

7,87 ins ± 0,59 ins (200 mm ± 15 mm) 
5,51 ins ± 0,59 ins (140 mm ± 15 mm) 

16,84 ins (410 mm) 
16,84 ins (410 mm) 

Sidroder 

Left       
Right    

32˚ 
32˚ 

8,86 ins ± 0,39 ins (225 mm ± 10 mm) 
8,86 ins ± 0,39 ins (225 mm ± 10 mm) 

16,84 ins (410 mm) 
16,84 ins (410 mm) 

 

Flaps 

Note: Flap angle is measured at the flap underside relative to the underside of the wing at the root area (tangent 
forward to rear spare) 

 

Position 1 (cruise) -5˚ 1,06 ins ± 0,59 ins (27 mm ± 15 mm) 12.20 ins (310 mm) 

Position 2 (take-off/landing) 11˚ 2,36 ins ± 0,59 ins (60 mm ± 15 mm) 12.20 ins (310 mm) 

Position 3 (landing) 34˚ 6,69 ins ± 0,59 ins (170 mm ± 15 mm) 12.20 ins (310 mm) 

 

Trim flap 
Lever nose-down 

 
Trim flap relative to rudder surface 

 
-5˚ 
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16. Underhåll-Kontroller-Reparationer 
 
Landningsställ: 
Huvudställ 2.0 - 2.5 bar   29 - 36 PSI 
Notstället 1.6 - 2.0 bar  23 - 29 PSI 
Stötdämpare 28.0 - 34.0 bar 400 - 490 PSI 
Mängd av olja 200 ml 
Hydraulolja HVP 10 
 
Bromsar: 
Använd alltid lågviskositets olja ”CASTROL LHM 1756” Eller 
”PENTOSIN LHM” (Citroen) använd aldrig Glykol-baserad bromsvätska 
 
Propeller: 
Moment för propellerinfästningen 25 Nm 
Moment för propeller bladens skruvar 12-15 Nm 
 
Vård och underhåll: 
Allt underhåll måste göras av behöriga personer 
 
Reparationer: 
Ägaren är begränsad till byte av defekta delar. 
Endast godkända reservdelar är tillåtna. 
Trasiga delar får inte repareras och återanvändas. 
 
Reparation av vingens väv: 
Reparera små repor för din säkerhet. Reparations kit finns att köpa från fabriken. Fäst 
lappen på en ren oljefri yta med limmet. Större repor på duken måste repareras av en 
expert. Vid minsta tvivel, kontakta fabriken. 
All metall är rostfritt inga speciella åtgärder behövs. 
Smuts på flygplanet och på duken sköljs bort med rent vatten 
 
Tekniska problem: 
Tekniska problem eller trasiga delar ska rapporteras till fabriken och 
godkänd myndighet 
 
25 Timmars: 
Gör åtgärder för 25-timmars service 
 
50 timmar: 
Gör åtgärder för 50-timmars service 
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17. Märkning 
 

Ämne  Placering 
Aerobatik varning Instrument panel 
Trim  Tak ram 
Klaff, mekanik  Tak ram 
Motoroljspecifikationer Oljepåfyllningslocket 
Bränslespecifikationer Tanklock 
Baggage last  Baggage utrymme 
Deviation tabell  Instrument panel 
Manöverspakar  Center konsol 
Choke  Center konsol 
Värme  Center konsol 
Förgasarförvärme Center konsol 
Bränslekran  Center konsol 
Typbeteckning  Center konsol 
 
Identitets märkning, brand beständigt material monterad, bakom tank huvudrör 
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18. Kontroll och Service IKARUS C 42 B  

18.1. Första 25 timmarsservice 

 
Motor 

 Kontroll enligt ROTAX servicehandbok. 

 Kontrollera svetssömmar på avgasgrenrör och avgasljuddämparen för sprickor 

 Kontrollera fastsättning samlings rör  

 Kontrollera rörelsefrihet av spjället för förgasarförvärmning 

 
Flygkropp 

 Kontrollera styrspak för rörelsefrihet 

 Kontrollera länklager i höjd och sida, skador och nötning, rörelsefrihet 

 Kontrollera låsmuttrar 

 Kontrollera skruv och bultar i länkstång ovan huvudrör. 

 
Huvudställ 

 Kontrollera leder för hjulupphängning 

 Kontrollera hjul kullager och bultar mot glapp nötning 

 Noshjul. 

 Kontrollera rörelsefrihet, fastsättning och skador 

 
Cockpit 

 Kontrollera dörrgångjärnbultar och ev. sprickor i laminat. I närheten av 
infästning. 

 
Vinge 

 Kontrollera inre stag för korrekt spänning. 

 Kontrollera skevroder och klaff för rörelsefrihet. 

 Kontrollera rodergångjärn. 

 
Stabilisator 

 Kontrollera sidrodergångjärn. 

 Kontrollera höjdrodergångjärn. 

 Kontrollera låsmuttrar på justerskruvar på Bowden kabel
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18.2. 50- timmarsservice 

 
Motor 

 Kontroll enligt ROTAX servicehandbok. 

 Alla punkter i 25- timmarskontroll. 

 
Extra 

 Kontrollera Bowden kabelns justerskruvar, smörj och justera om nödvändigt. 

 Kontrollera bromsklossar och testa bromsfunktionen även, parkeringsbroms. 

 Smörj övre och nedre lagring för noshjul med fett. 

 

18.3. 100 timmar eller årlig kontroll 

 
ANMÄRKNING. Luftfiltren är monterade mellan luftsamlaren och förgasarna. Efter 
demontering av samlingsrör kontrolleras luftfiltren, enligt ROTAX servicehandbok. 
 
Motor 

 Kontroll enligt ROTAX service handbok. 

 Alla punkter av 50 timmars kontroll. 

 
Extra 

 Kontrollera, rengör och smörj gångjärn i pedalställ och koppling till noshjul och 
styrstänger. 

 Kontrollera, rengör och smörj höjdroderstångens leder. 

 Kontrollera, rengör och smörj alla dragstänger, leder och gångjärn för roder. 

 Kontrollera glapp i gångjärn. 

 Kontrollera låsningar på alla gångjärn. 

 Kontrollera höjdroderstång för rörelsefrihet. 

 Rengör och smörj kulleder och, om nödvändigt byt, lager. 

 Kontrollera bultar och lager på pedalstället, samt låsningar. Rengör och smörj 
kulleder och, om nödvändigt byt lager. 

 Kontrollera tappar för främre och bakre led på höjdroderstång. Byt om 
nödvändigt. 

 Kontrollera infästningspunkter på huvudställ, rengör och smörj. 
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19. Omvandlingstabeller Diagram 
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20. Sidvindskomposant diagram  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram
mets 

exempel: 
Givet: Vindhastighet=20 kt, Vindinfallsvinkel=20 grader 
Svar: Motvindskomposant=19 kt 
Sidvindskomposant=7 kt 
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21. Tillägg för UL-B bogsering 

21.1. Allmänt 

21.1.1. Introduktion 

Bogsering av segelflyg: 
Om följande extra utrustning finns installerade får Ikarus C42 användas för 
segelflygbogsering 

 

21.1.2. Utrustning 

Nödvändig utrustning för bogsering av segelflygplan: 

 Motor Rotax 912 UL S (74 kW/100 hästkrafter) 

 Fäste för bogserkrok 

 Bogserkrok 

 Comco frikopplingsmekanism manövreras av piloten 

 Backspegel eller kamerasystem 

 Motorinstrument med lämpliga märkningar  

 Märkskylt vid hastighetsmätaren och bogserkroken 

 
Följande installationer måste monteras enligt  anvisningarna från tillverkaren.  

 Bogserlina och brottstycke 

 Endast godkänd bogserlina får användas eller bogserlina som följer DIN eller 

fabriksnormer får användas. 

 Bogserlinans anslutning måste skyddas mot otillbörlig nötning.  

 Brottstycket måste vara av godkänd klass. 

 Längd av bogserlina: 131 - 197 ft (40 - 60 M) 

 Maximal. Nominell brottgräns 

 På brottstycket: 660 pund (daN 300) 

 Bogseringskoppling enligt LN 65091 

 
Obehörig förändring av bogserutrustningen är förbjudet. 
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21.2. Begränsningar 

21.2.1. Operativa begränsningar vid flygbogsering 

IKARUS C 42 B är certifierad för bogsering av segelflyg med en max vikt av 650 kg. 
Den maximala startvikten för bogserplanet är 400 kg om segelflygplanets vikt 
överstiger 400kg. 
Den maximala startvikten av 472,5 kg för bogserplanet får endast användas om 
vikten av segelflygplanet inte överskrider 400 kg. 

 

 

21.3. Bogseringshastigheter 

Lägsta bogseringshastighet beror på vikten av dragplanet och segelflygplanet 
tillsammans. Men den får inte understiga lägsta bogserings hastighet för Ikarus C42. 
V min bogsering = 49 kts (90 km/h) 
Beroende på startvikten av IKARUS C 42 skall följande klaffpositioner användas när 
bogserings hastighet understiger 53 kts (97.5 km/H) 
 

Starvikt under 400 kg Klaffposition 1 

Startvikt mellan 400 kg och 472,5 kg Klaffposition 2 

 
. 
Lägsta hastighet för majoriteten av moderna segelflygplan, ligger i allmänhet över den 
lägsta hastigheten för bogserflygplanet.  
Detta betyder att lägsta bogserhastighet inte får understiga lägsta hastighet för 
segelflygplanet. Under hela bogseringen måste särskild uppmärksamhet hållas på 
bogserhastigheten. 
 
Max bogseringshastighet med klaff i position 1 (81 kts 150 km/H). 
För att få optimal prestanda under start, vid bogsering av långsamma segelflygplan, 

Startvikt diagram

400

450

500

550

600

650

400 414,5 429 443,5 458 472,5

MTOW Ikarus C42 ( kg)

S
e
g

e
lf

ly
g

p
a
n

 (
k
g

)



      Flyghandbok SE-VPK 
 
 

32 (36) 
 

kan klaffposition 2 användas. 
VIKTIGT! Innan bogsering skall piloten av bogserflygplanet och piloten av 
segelflygplanet enas om bogseringshastigheten. 
 
Flygegenskaper och prestanda 
Förutsättningar 

 

Startvikt 390 kg 

Bankondition Torrt gräs 

Temperatur 15°C 

Höjd 0 ft ASL 

 

Startvikt segelflygplan 
(kg) 

Startavstånd 50 
ft till hinder 

Bogserings
-hastighet 
[kts] IAS 

Stighastighet 
[ft/min] 

Standardlibele 
309 

1313 57 689 

L54 
370 

1477 59 591 

Bergfalke 
390 

1575 59 591 

ASK 21 
560 

1706 57 453 

Duo-Discus 
650 

1903 57 374 

 
 

21.4. Externa faktorer 

 
Öka startsträckan med 5 % för varje förhöjning av 10°C till omgivande lufttemperatur 
Öka startlängd med 10 % för varje 1000 ft förhöjning i tryck. 
Minskad startsträckan med 10 % på belagd startbana. 
Vatten på startbanan kan öka startsträckan betydligt. 
Smuts och regndroppar på segelflygplan, särskilt på vingens framkant påverkar 
bogserhastighet och startlängd. Anvisningar från segelflygplanstillverkaren skall 
följas. 
Regn eller smutspartiklar har betydande påverkan av prestanda för IKARUS C 42 
som bogserar. 
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Motvind reducerar startsträckan såsom följer: 
10 kt startsträckan ingen vind x 0.7 
20 kt startsträckan ingen vind x 0.65 
30 kt startsträckan ingen vind x 0.6 

 

21.5. Anvisningar för bogsering 

Den elektriska bränslepumpen måste vara inkopplad under hela bogseringen. 
Testa bogserkroken inför varje bogsering. 
Kontrollera bogserlinan, och brottstycket för mekanisk skada inför varje bogsering. 

 

21.6. Märkskylt 

Bredvid hastighetsmätaren observera bogserings hastigheten. 
På frisläpps handtag bogserkroken - dra - öppna 
På bogserkrok för brottstycket max. 660 lbs (300 daN) 

21.7. Procedurer/nöd 

21.7.1. Nödlägesprocedurer vid bogsering 

Om en av följande situationer uppkommer, skall bogserlinan frigöras av 
bogserpiloten: 

 Om segelflygplanet bryter ut och stiger över bogserplanet, och piloten inte kan 
kontrollera situationen, och segelflyg piloten inte reagerar. 

 Om bogserflygplanet, stiger kontinuerligt och segelplanet inte kan följa. På 
grund av för låg fart eller barlast vatten. Skall stighastigheten minskas och 
farten ökas. Om detta inte lyckas skall bogserlinan frikopplas. 

 Om bogserflygplanet stiger, och det bogserade segelflygplanet inte kan följa på 
grund av för låg fart (hög vingbelastning, vattenbarlast, Etc.) skall 
bogserhastigheten ökas genast och stigning minskas. Om detta inte hjälper 
skall bogserlinan frikopplas. 

ANMÄRKNING. 
Piloten av bogserflygplanet skall informera segelflygpiloten innan frigöring av 
bogserlinan. 

 

21.7.2. Under bogsering 

Sidoflyttning av mindre än 30°vertikal, höjdavvikelse mindre än (över) 30° och (under) 
20° skall korrigeras med, höjd och sidoroder. Vid högre förskjutningsvinklar särskilt 
höga, vertikala vinklar, skall bogserlinan frigöras av bogserpiloten. 
Undvik att cirkla med en lång bogserlina. Se till att svängradien är tillräckligt stor, så 
att segelflygplanet kan följa efter bogserflygplanet. 
 
Om det finns risk för hög motor temperatur på olja och cylinderhuvud, reducera 
motorns r/min, och öka bogserhastigheten. 
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21.7.3. Fel på frigöringsmekanismen 

Om frigöringsmekanismen på bogserflygplanet inte fungerar, utför normal landning, ej 
över hinder. Landa med frigöringshandtaget utdraget. 
 
Om båda frigöringsmekanismerna inte fungerar, utför nedstigningen men överskrid 
inte lägsta sjunkhastighet av 295,3 ft/minut (1.5 M/s) Landa med linan sträckt och 
bromsklaffar aktiverade på segelflygplanet.
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21.8. Service och Checklista 

21.8.1. Service 

Kontroll och serviceanvisningarna för bogserkrok E 85 måste följas. 
Den maximala tiden för bogserkroken är mellan totalöversyn: 

 2000 starter eller 10000 frikopplingar. 
 
Brottstycket måste bytas efter varje 200 bogseringar. 
 
Förutom kontroll och serviceanvisningarna i handboken för bogserkroken E 85, skall 
följande kontrolleras. 

 Kontrollera Bowden kabel för rörelsefrihet och skador. Speciellt vid frigöringshandtag 
och infästning för bogserkrok. 

 Kontroller frisläppningskraften. Den skall vara lägre än 13 Nm, efter varje 200 
bogsering. 

 Rengör och smörj Bowden kabeln vid frikopplingshandtag och bogserkrok. 
 

21.8.2. Checklista 

Kontroll propeller: 

 Inga sprickor i spinner. 

 Inga skruvar lösa i propeller. 

 Inga skador på propellerblad och sprickor i ytskikt  

 Kontrollera smörjning (sida 6) operator manual. 

 Inget spel propellerspetsar (sida 8) operator manual. 

 
Före start av motor: 

 Ställ reglage för ”pitch control” i läge start. 

 
Före start: 

 Utför kontroll av reglage för ”pitch control” från start till cruise. 

 Ställ reglage för ”pitch control” i läge start. 

 
Planflykt: 

 Ställ reglage för ”pitch control” i läge cruise. 

 Marschfart 4500 rpm, ca 150 km/h 

 
Före landning: 

 Ställ reglage för ”pitch control” i läge start. 

 OBS Kontrollera att motorvarvtalet ej överskrids. 


