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1 Niezbędne wyposażenie 
 

Dla modyfikacji szybowca niezbędne jest: 

 

Lp. Opis Ilość 
1 Podstawowy zestaw narzędzi mechanika lotniczego 1 kpl. 

2 Zestaw do lutowania (opcjonalnie) 1 kpl. 

3 Wiertło ø3,4 (do montażu uchwytu drewnianego) 1 szt. 

4 Gwintownik M4 (do montażu uchwytu drewnianego) 1 szt. 

5 Wiertło ø22 (do demontażu uchwytu drewnianego) 1 szt. 

6 Opalarka (do demontażu uchwytu drewnianego) 1 szt. 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

2 Materiały  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3 Pracochłonność  
 

Czas potrzebny dla wykonania modyfikacji - 2 dni/1 osoba 

 

4 Warunki wykonania modyfikacji 
 

Prace objęte niniejszą Instrukcją należy wykonać w Lotniczym Warsztacie Remontowym, lub 

przez mechanika posiadającego odpowiednią licencję wydaną przez nadzór lotniczy w kraju 

rejestracji szybowca.  
 

Lp. Opis Ilość 
1 Nakrętki samohamowne M6 wg normy 3374A (opcja) 5szt 

2 Klej epoksydowy (do montażu uchwytu drewnianego) zestaw 

3 

Lakier podkładowy epoksydowy dwuskładnikowy /lakier 

bazowy + utwardzacz – w wersji dla motoryzacji/  

(do montażu uchwytu drewnianego) 

zestaw 

4 
Papier ścierny – gradacja ok. 200 (do montażu uchwytu 

drewnianego) 
arkusz 

5 Uchwyt piankowy /typu rowerowego/ (opcja) 1 szt. 

6 Korek sterownicy (opcja) 1 szt. 

7 Przycisk nadawania (opcja) 1 szt. 

8 Złączka elektryczna (opcja) 1 szt. 

9 Stalowa rura drążka – Rys.  B2-10.25.01_rev2 1 szt. 

10   

11   

12   
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5 Proces modyfikacji 
1. Wymontować akumulator jeśli jest zabudowany pod przednią tablicą przyrządów. 
2. Zdemontować podstawę akumulatora/osłonę zaczepu (1)(Rys.1.). 

Odkręcić 6 śrub M5 (2) (Rys.1.). 

 

Rys. 1. Podstawa akumulatora. 

 

3. Zdemontować mieszek/osłonę zespołu sterownicy.  

Odkręcić 6 śrub M5 (Rys.2.) 

 

Rys. 2. Osłona/mieszek zespołu sterownicy. 

 

4. Odłączyć popychacze napędu steru wysokości i lotek, nakrętka(2) + śruba M6 (1) (Rys.4.). 
Odkręcić śrubę M4 (2) od umasienia sterownicy (Rys.6.) Następnie zdemontować zespół 

sterownicy z szybowca, odkręcając 2 nakrętki (2) + śruby M6 (1) (Rys.5.). Przy wyjmowaniu 

sterownicy z szybowca rozłączyć złącze na przewodzie przycisku nadawania. Jeśli na szybowcu 
nie zabudowano złączki, przeciąć przewód i zabezpieczyć go w miejscu przecięcia przed 

zanieczyszczeniem. Przecięcia dokonać w miejscu umożliwiającym późniejszy montaż złącza lub 

ponowne połączenie przewodu przez lutowanie. 
 

2 

1 
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Rys. 3. Zespół sterownicy zamontowany na szybowcu.  

 

 

Rys. 4. Połączenie zespołu sterownicy z popychaczem steru wysokości i lotek. 

 

2 

1 
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Rys. 5. Zawieszenie zespołu sterownicy.  

5. Wymontować drążek sterowy z zespołu, usuwając dwie śruby M6 (1) (Rys.6.). 

 

Rys. 6. Zespół sterownicy. 

 

Rys. 7. Izolowany drążek sterowy. 

 
  

1 2 

1 
 
 
2 
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6. Zdemontować przycisk nadawania wraz z uchwytem: 

6.1. Uchwyt rowerowy (piankowy) i korek z przyciskiem (Rys.8.): 

- odkręcić śruby blokujące obejmy uchwytu (1), przesunąć uchwyt w dół, odkręcić 
śrubę blokującą korek (2), zdemontować korek wraz z przyciskiem nadawania (3), 

zdemontować uchwyt (4). 

 

 

Rys. 8. Uchwyt piankowy. 

6.2. Uchwyt drewniany klejony (Rys.9.): 

- zdemontować śrubę zabezpieczającą uchwyt (1), opalarką podgrzać aluminiową 
rurę drążka w pobliżu uchwytu do temp min 80-90stC, zsunąć uchwyt z rury, 

- jeśli powyższa procedura nie zadziała: odciąć rurę drążka przy uchwycie (3), usunąć 

wklejoną rurę przez rozwiercenie na ø 22 otworu wewnętrznego w uchwycie 
zamocowanym na wiertarce stołowej lub frezarce (dla usunięcia pozostałego 

fragmentu rury przez rozwiercanie konieczne jest dokładne pilotowanie narzędzia, 

niemożliwe wiertarką trzymaną w ręku)  

 

Rys. 9. Uchwyt drewniany 

1 
2 
 
3 

3 
2 
1 
4 



 

Załącznik Nr 1 do BO-23/2016 MDM-1 FOX 
Instrukcja Wykonania 

MDM-1 „FOX” 

 

  strona7 z 8 

 

7. Aluminiową rurę drążka zastąpić rurą stalową dostarczona przez producenta szybowca 

8. Zamontować uchwyt wraz z przyciskiem nadawania. Na zamówienie użytkownika,  
producent dostarcza nowszą wersję uchwytu (uchwyt rowerowy/piankowy)  wraz z 

przyciskiem nadawania. 

8.1  Uchwyt rowerowy/piankowy montować w kolejności odwrotnej do pkt. 6.1 
8.2  Uchwytu drewniany, klejony: 

- przymierzyć uchwyt do drążka, zaznaczyć miejsce na otwór pod śrubę 

zabezpieczającą oraz głębokość osadzenia uchwytu 
- zdemontować uchwyt, wiercić otwór i gwintować pod śrubę zabezpieczającą M4 

- zmatowić papierem ściernym (gradacja ok 200) powierzchnię drążka wklejaną w 

uchwyt (wcześniej zaznaczoną), odtłuścić, powierzchnię zmatowioną/wklejaną 
pokryć w całości podkładem epoksydowym dwuskładnikowym (zgodnie z 

zaleceniami producenta), następnie po wyschnięciu zmatowić nałożoną warstwę 

papierem ściernym (gradacja ok. 400), odpylić/odtłuścić, tak przygotowana 

powierzchnię pokryć klejem epoksydowym, osadzić uchwyt wraz z przyciskiem 
nadawania na rurce, nadmiar kleju po osadzeniu uchwytu usunąć 

- wkręcić śrubę zabezpieczającą 

9. Zmontować sterownicę.  
9.1  W przypadku problemu z montażem drążka sterowego do zespołu sterownicy (brak 

osiowości otworów montażowych drążek - kostki mocujące) Rys.10: 

- ustalić pozycję drążka za pomocą 1 śruby (1) (Rys.10.) 

 

Rys. 10. Mocowanie drążka w sterownicy – ogólne 

 

- dokonać oględzin drugiego otworu i oszacować/zmierzyć wielkość odchyłki 

- zdemontować drążek  
- powiększyć jeden otwór do żądanego rozmiaru metodą rozwiercania lub 

podpiłowania Rys. 11. 

 
1 
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Rys. 11 Mocowanie drążka w sterownicy – szczegóły  

10. Zamontować zespół sterownicy na szybowcu, w kolejności odwrotnej do pkt.4. 

 (w tym – połączyć umasienie sterownicy) 

UWAGA: 
Zaleca się użycie nowych nakrętek samohamownych zwłaszcza dla tych egzemplarzy 

szybowca gdzie brak szczegółowych zapisów o historii obsługi, ponieważ  nakrętki 

samohamowne zamontowane na szybowcu można zdemontować/ ponownie dokręcić nie 
więcej niż 2 razy. Jeśli łączna ilość montaży/demontaży jest większa niż 2, wliczając w to 

niniejszą modyfikację, to należy użyć nowych nakrętek samohamownych. 

11. Połączyć przewód przycisku nadawania z instalacją elektryczną szybowca. 
11.1  Jeśli na szybowcu nie zabudowano złącza na przewodzie nadawania, zaleca się jego 

zamontowanie podczas prac opisanych w tej Instrukcji, do nabycia osobno. 

11.2  Przewody nadawania można również połączyć metodą lutowania. Zadbać o 
właściwą izolację połączenia. 

12. Sprawdzić: 

- przebieg elektrycznych przewodów do przycisku nadawania i do umasienia - czy nie 
występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodów lub zablokowania sterownicy. 

- pełny zakres wychyleń sterownicy (od ogranicznika do ogranicznika ster wysokości i lotki). 

- czy rura drążka nie styka się w skrajnych położeniach z obramowaniem miski 
siedzeniowej.  

- pełne wychylenia powierzchni sterowych. 

- działanie radiostacji. 
13. Sprawdzić czy nie pozostawiono obcych obiektów w przedziale mocowania sterownicy. 

14. Zamontować mieszek sterownicy, podstawę akumulatora/osłonę zaczepu oraz akumulator 

(jak to właściwe). 
 

 

 


