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Pracovní postup 

1. Úprava levého spojovacího čepu křídla 

1.1 Demontovat držadlo. 
1.2 Obrousit osazení podle obrázku 1. 

 
 
1.3 Provést povrchovou ochranu osazení čepu S2003/C2001. 
1.4 Namontovat držadlo. 

 
 
2. Úprava držadel spojovacích čepů a montáž zajišťovacích dorazů 

2.1 Demontovat držadla z obou spojovacích čepů. 
2.2 Upravit držadla podle pohledu P na výkrese VSO10.200-11 
2.3 Smontovat kluzák a nastavit držadla dle výkresu. 
2.4 Obrousit vnitřní stranu skořepiny trupu. Vteřinovým lepidlem přichytit 

zajišťovací dorazy ke stěně, rohy zaplnit zahuštěnou pryskyřicí a 
přelaminovat 2 x tkaninou 92125 . 
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3 Úprava spojek řízení 

3.1 Demontujte táhla brzdících klapek se spojkou řízení z trupu. Demontujte 
spojky řízení z táhel křidélek na křídle. 

3.2 Ze spojky pos. 1 demontujte pružinu a vyjměte zajišťovací klínek. Otvory 
v klínku ø 1 (pro zajištění) převrtejte na ø 1,5. 

3.3 Na těleso spojky vyznačte důlčíkem polohu otvoru podle obr.2 a vrtejte 
otvor ø 1,5. Otvor ojehlete, odstraňte nečistoty vymytím v benzínu, 
promažte olejem a smontujte. 

3.4 Nasaďte zajišťovací pružinu pos. 2 z pružinového drátu ø 1, zkontrolujte 
funkci zajištění a konec drátu vyčnívající z tělesa spojky zahněte dle 
obrázku. 

3.5 Táhla brzdících klapek a spojky táhel křidélek namontujte zpět a zajistěte. 
3.6 Po smontování kluzáku proveďte kontrolu výchylek křidélek a kontrolu 

funkce brzdících klapek.  
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