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'" Luftfartadirektarlt
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SEKTION I

! I ".

BESKRIVNING

MFI-9B ar ett en-motorigt, medelhogvingat tvAsitsigt hel
metall~lygplan, ~orsett med,vingkla~~ar samt ~ast land
stall med noshjul.

) ,
I :II

Dubbelkommando ar standard, varvid vanster sits ar ordi~
narie ~orarplats.

1.1 MOTORANLAGGNING

MOTORN, '

Motorn ar en ~yr-cylindrig, 100 hk Continental 0-200-A,
licensbyggd av Rolls-Royce. Den ar konstruerad,med
vAtsump-smorjning, dubbelt tandsystem samt stig'
~orgasare.

BLANDNINGSKONTROLL

Blandningskontrollreglaget har en IAsanordning, som.
forhindrar oavsiktlig anvandning av blandningsreglaget.
For att utmagra ar det; nbdvanddgf att ~orst'pressa in
IAsanordningen samtidigt som reglaget utdrages. Fullt
utdraget reglage tj'anarsamtidigt som tomgAngsstopp.

FORVARMNINGSREGLAGE
.; ,!, .. :--",.• 1 ·r.C!'

Forvarmningsreglaget pAverkar en ~jariisventiI i.,: luit:...
~ilterkammaren, varvid proportionerna.varm och kall,

l'.., r"lu~t k~n blandas e~tef;~ehag. DA regiaget drages ut~:
erhAlles varm Iuft for forgasaren, medan fulit infort
reg~age,,:~,f(r·~nda~.~~a:;p.., ~iltre,~ad~u:ft.'.
'OBS~ DA den varma lu~ten ar o~iItrerad, bor ~o~varm
ning anvanda~ endast under flygni~g s~mt i,vantlage
fo~e start.

( ).
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MAGNETOMKOPPLARE . ',\
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Magnetomkopplaren ar samtidigt 'utfordsom nyckellAs.
Omkopplaren har fyra positioner, som ar,~arkta med
urs enligt foljande: "OFF", "R", "L" och "BOTH".
Motorn skall koras pA bAda magneterna (i pos. "BOTH".
Lage "R" och "L" ar endast for kontroll).

Denne' InstruirllonsboQ ,s"al .IUd medf0res luftfarteJet:
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SNAPSPUMP

Snapspumpen ar monterad pA instrumentbradan och pAverkas
manuellt genom att med lAngsamma rorelser skjuta inji
ceringskolven rram och Ater. Harvid injiceras bransle
omedelbart rramror cylindern, varvid start med kall
motor underlattas. Normalt erfordras vid forsta motor
start ca tvA snapsslag. Vid extremt lAga temperaturer
kan det vara nodvandigt med upp till tio snapsslag.
Varm motor rAr ej snapsas.

STARTHANDTA.G

Startmotorn pAverkas genom att det T-rormade handtaget
pA instrumentbradan drages ute Handtaget ar rjader
belastat och Atervander sjalv till frAnslaget lage.

OBS~

Ror ej starthandtaget, nar propellern roterar, dA
harigenom svAra skador kan uppstA pA startdrevet.

1.2 STYRORGAN

RODERORGAN

En centralt placerad konventionell spak samt dubbla
roderpedaler betjanar primarrodren. (skev-, hojd- och
sidroder) •

,HOJDRODERTRDl
\
" En hojdrodertrim-tab, som sarutidigt ar anti-servo

roder, betjanas mekaniskt genom ett trimreglage,
monterat omedelbart rramfor ~paken. En trimroder
indikator visar samtidigt det aktuella triml~get.

start skall goras:,med hojdrodertrimmen i neutralt
liige.
! " .,

VINGKLAFFAR' .. '
~V£ngklafrarna manovreras 'med hjalp av en elektrisk
motor, som kontrolleras av en )-lages stromstallare.
Stromstallaren ar fjaderbelastad och Atervander, sA
snart stromstallaren slappes till neutrallage, var
vid den elektriska mo eorn ornedelbart stannar. En
klaftlagesindikator finris ~onterad i kabinens hogra

, sida,under inst~timentbr~dan.
';" .

:J>:, .
';", :-:"
"'f;',~'6

med motsvarandeIndikatorn ar graderad enligt foljande
',',,vingkla'ffvinklar Lrroin parentes:

,",; ':0:(00)
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Max hastighet f'or manovrering av vingklat't'arna Iilr92 MPH.
For normal 5tart anvandes klaft"lag~0 - .1 ~amt t'orland
ning Hl.ge0 - J.

r ;. :.. j, •

Vid motorlandning under extr'emtsvAra t'l:SrhAlliuidenkan
klat"f'lage4 anvandas.

OBS t Klat";fUige4 erbJuder mycke~ stora luftmots'tAndoch
medger darfor motsvarande ~oga sJunkha~tigheter
vid avdragen gas. Anvand dart"o~detta.klafflage
endast i undantagst"all. .!'~": ~.. "," ':y.:. ,: (i .. i ,

RODERLAS . . '.' r" .
Som ett enkelt och sakert roderlAs anvandes fast
spanningsremmarna, som lagges over spaken och lAser
hdJd- oeh skevr-oder i vanatra eller hogra bakre"hor
net". Sidrodret ar direkt hopkopplat med noshJulet
oeh f'ordrarsAlunda ej ndgot roderlAs.

1.3 INSTRUMENTANLAGGNING

INSTRUMENT

Samtliga instrument monteras pA instrumentpanelen med
undantag for branslemangdmataren. som ar monterad
direkt pA bransletanken i kabinens bakre vagg. Den
i extrautrustningen ingAende ytterlufttermometern

,monteras direkt i kabinglaset. Instrumentbradan ar
uppdelad i en fast oeh en f'jadrandeupphangd p~nel.
Den senare ar avsedd f'orflyg- oeh navigeringsinstrument.
Hogra delen av den f~sta instrume~tbradan ar avsedd
for radiomontering.· . . ,

. '.
: ,.,'.';:~.::.~,:t.~~'~".~.:..'..:..,.., ',.':. .' .; ..:';: \.~.':.}];.~.~ yf ~. ~~:'~~~Il::',t~:

\ I W s:» ~:~i ',J :.~?:~';i'::~.1!8~ i;·!:'
• , ' •. , ~.:', .r \ "

PITOTROR OCH STATISKT SYSTEM.',~........' .
, .... ~. -: ,I

.......
)

Instrument, so~ anslutes ~ill'pitot/statiskt system,
ar f'artmatare,hojdmata~e samt variometer (extra
utrustning). Pitotroret ar monterat pA vanster ving
stotta oeh kan utrustas mad uppvarmningsanordning.
Det statiska tryeket erhAlles genom ett millimeter
stort hal i vanster kroppssida omedelbart bakom
motorkapan. Det statiska tryekuttaget skall a11tid
hallas rent fran polish, vax eller smuts for att .
undvlka f'ellasningarpa tidigare namnda i~~t~ument.

STALLVARNINGSINDIKATOR

Stallvarningsindikatorn ar ett elektriskt horn, som
kontrolleras av en kanslig tunga i hogra vingens
framkant. Detta system ar i funktion, sA snart huvud
strombrytaren ar ti11slagen. Tungan paverkas av den
infal1ande luf'tstrommenoch ar installd sa att sta1l
varningshornet startas sa snart den indikerade farten
ar 5 - 10 MPH over stallf'art.

!. "
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Stallvarnaren kan, pA grund av kyttighet eller hoga
G-belastningar, startas trots att nAgon n~rhet till
stall ej 5r fallet. Korrekta v~rden erhAlles sAledes
endast vid rak, station~r stall.

OLJESYSTEM

Det integrala oljesystemet i motorn 0-200-A ~r
ca 5 liter, varav ca 2 liter r~knas som icke ut
nyttjningsbara. Olja skall pAfyllas sA snart en
indikering under 4 quarter erhAlles pA olJestickan.
For att gora Atkomligheten till oljestickan god
har den ovre motorkapan forsetts med tvA stora,
f511bara luckor. Oljepafyllning och oljematsticka
5r bel5gna pa hoger sida. For att tindvika att olja
spilles under flygning ar det viktigt att kontrollera,
att oljematstickans lock ar ordentligt lA~genom
genom att vridas i hogervarv.

OLJESYSTEMINSTRUMENT

En oljetemperaturmatare av kapill~rrorstyp sarnt en
direktavlast oljetryckmatare IngAr i standard
utrustningen. Instrumenten ar markta med en gron
bage, som indikerar normalt operationsomrAde.
Se Sektion IV for instrumentmarkningt

FILTER FOR INSUGNINGSLUFT

Luften till forgasaren suges in genom ett luft
intag, som 5r belaget i den undre delen av motor
kApan. Luften filtreras genom ett torrt rilter,
belaget i luftintaget. Det ar viktigt att riltret
ofta renGores eller utbytes for att erhAlla en maxi
mal livslangd pA motorn.

BRANSLESYSTEM

Motorn forses med bransle frAn en 80 1 (21 U.S.gallons)
tank. Hed hj5lp av en motordriven pump matas br~nslet
genom'en avstangningsventil i kabinen och ett rilter,
be15get i motorrummet, till forgasaren. Den totala
anvandbara branslemangden ar 76 I (20 gallons). For
lAgt bransletryck indikeras av en rod varningslampa
pA instrumentpanelen.

OBS! Om bransletryckvarning erhAlles under rlygning
inkopplas nodbranslesystemet genom att draga ut
ett rod-markt plomberat handtag, som ar belaget
pA vanster sida under instrumentbradan. Harigenom'
shuntas brans let forbi motorpumpen och ett be
gransat falltanksystem erhAlles.

", ,
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BRANSLEINSTRUMENT

En mekanisk-magnetisk branslematare ar monterad direkt
pA bransletanken och ax synlig genom kabinens bakre
vagg over bagagefacket.

Instrumentet ax markt med en rod bdge frdn 0 till 1/4
av full tank, varigenom piloten gores uppmarksam pd
att branslemangden ar 20 1 eller mindre. Start re
kommenderas ej, om branslemataren visar roda varden.
Ca 5 1 bedomes icke utnyttjhingsbara under flygning.

ELSYSTEM

Elsystemet bestdr av en l2-volts, 20 amp. generator
med ett 20 Ah batteri. Batteriet ax monterat i bak
kroppen omedelbart bakom huvudspantet och ar dtkom
ligt genom en storre lucka i kroppens hogra sida
eller genom att dewontera bagagefacket. En elregulator,
som monterats pd brandskottet, kontrollerar laddnings
strom och spanning.

HUVUDSTROMBRYTARE

En huvudstrombrytare kontrollerar hela flygplanets
elsystem med undantag fortandsystemet. DA huvud
strombrytaren ar tillslagen, oppnas ett batteri-
re La , som sLa.pper' fraw full spanning pd he La det
elektriska systemet. Om batteriet ar.kraftigt ur
laddat, finnes ej tillracklig energi att oppna
batterirelaet, varvid generatorn ej heller kommer
att ladda batteriet. I detta fall skall batteriet
laddas fore flygning. Normalt skall flygplanet ej
opereras utan batteri eller med ba~teriet frdn~opplat.
Skador pd gene~atorn och spanningsregulatorn kan
darvid uppstA. I handelse av en kortslutning eller
fel pd flygplanets elektriska system kan huvud
strombrytaren utan fara stallas i frdnslaget lage,
dA motorn fortsatter att operera pd sitt eget
och .hel·tskilda magnettandsystem.

SAKRINJAR

Sakringar skyddar samtliga stromforbrukare i flygplanet.
Stromkretsarna och sakringarnas kapacitet indikeras
pd varje sakringshdllare. En sakring bytes genom att
skruva ut sakringshdllaren i vanstervarv, varefter
sakringen enkelt utbytes mot en reservsakring, som
finns placerad pd elpanelens nedre del.



GENERATOR-LADDNINGSLAMPA

6

DA den roda generator-varningslampan t~nds, indikeras
att elsystemet mottager strom rrAn batteriet och att
generatorn ej ar i runktion. Detta sker normalt, dA
huvudstrombrytaren ar tillslagen och motorn ej ar i gAng
eller roterar med ett vary mindre ~n 1000 RPM.
Om ljuset tands over detta vary, innebar detta att
ett reI uppstAtt pA generatorn eller regulatorn,
eller att en kortslutning uppstAtt i generatorkretsen.

Under extremt hog elektrisk belastning kommer batteriet
att hjalpa generatorn och sAledes tommas utan att den
roda varningslampan tands. Av denna anledning fAr
alltsA ej varningsljuset betraktas som en batteri
laddningsindikator.

MFI-9B ar rorsett med ett rast landstall av nos
hjulskonstruktion. Huvudstallet bestAr av koniska
fjaders tAl'stanger, som lagras i kraftiga gummi
hylselement i kroppen. Huvudstallskonstruktionen
har darvid gjorts underhAllsrri.

1.6 LANDSTALL

NOSSTALLET

Nosstallet ar utfort som ett fjaderstAlsben med
en knaledsfjadrande gaffel. Fjadring och d~mpning
erhAlles genom en oljeluft-stotdampare. Nosst~llet
ar direkt styrbart med sidroderpedalerna Inom en
sektor av ca 400•

HJUL OCH BROMSAR

Gjutna lattmetallhjul med diskbromsar rijrenklar och
reducerar kostnaderna for underhAllet pA broms
systemet. Hjulen ar forsedda med slanglUsa dack
med en pAfyllninesventil av gummi, monterad direkt
i dacksidan. For pAfyllning av luft erfordras en
speciell ventilnAl.

BROMSSYSTEM

De hydrauliska bromsarna pA huvudhjulen pAverkas sam~
tidigt av en bromscylinder, placerad under instrument
bradan. Parkeringsbroms erhAlles genom att hydrauliskt
lAsa huvudcylindern vid ett visst angivet tryck.
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UTRUSTNING

KABINVARME OCH VENTILATIONSSYSTEM

Kabinv~rme erhAlles genom en varmevaxlare direkt
pA avgasroret, Kabinreglaget pAverkar en ventil
i brandskottet, vilken kontrollerar mangden av upp
varmd friskluft, som skall pressas in i kabinen.
Nar reglaget ar fullt framfort, erhAlles maximal
v~rme. Den forvarmda luften blAses genom ett vrid
bart munstycke individuellt till varje sittplats.
Utover denna ventilation erhAlles kalluftsventila
tion genom vridbara ventilatorer monterade direk~
i plexiglashuven.

BELYSNING

Konventionella positionsljus pA vingar och stjart
ar standardutrustning. En landningsstrAlkastare,
monterad i den framre delen av motorkApan, samt
instrumentbelysning tillhor extrautrustningen.
Anti-kollisionsljus monterat pA kroppens v~nstra
undersida bakom huvudspantet tillhor avenledes
extrautrustning.

SATEN

Genom.att de tvA stoppade ryggstoden kan f~llas framAt
erhAlles god Atkomlighet till bagagefacket. Under de
stoppade sittdynorna finns en plAtinsats, som avl~gsnas
dA flygning med sittfallsk~rm ar onskvard.

KABINHUV

Den framre, rorliga.kabinhuven ~r upphangd med torsions
fjadrar, som underlattar oppningsrHrels·en.LAsningen
av huven i stangt lage sker genom att tvA kraftiga
stift pressas in i huvens undre ram framifrAn. Stiften
pAverkas av ett centralt placerat handtag i kabinen
eller ett utvandigt handtag placerat pA v~nster sida
(ett handtag pA varje sida ~r extrautrustning).
DA huven stanges inifrAn kabinen med hjalp av central
handtaget, sker tvA moment, namligen lAsning och
sakring~ Handtaget pl ut~idan kan endast 11sa huven.

OBSl En lAst och sakrad huv kan ej oppnas utifrAn.

For att forb~tj7lrasikten genom huven .undersvAra vader
forMllanden f'Lnns en s.k.I'dAligt-vader-ruta~monterad
pA vanstra sidan.

:.::
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ELDSLACKARE

En mindre eldslackare av pistoltyp installeras pA
kabinens hogra. framre vagg.

BAGAGEUTRYMME

Bagagefacket. omedelbart bakom satena, har en kapacitet
av 20 kg (44 Ibs). For lattare persedlar, sAsom kartor,
loggbocker etc., kan utrymmet under det bakre huvglaset
med fordel anvandas .

-: .: ... :
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1)

2)
J)

4)
5)

6)

7)
8)

9)'

10)

11)

12)
1J)

14)

) 15)
16)

17)
18)

Kontrollera rodrans rorlighet mad fulla utslag.

Fast fastspanningsremmarna.

Ansatt parkeringsbromsen.

Stang huven oeh kontrollera lAsningen.

For fram gasreglaget ea 10 mm ooh justera
reglagebromsen.

Stall hojdmataren pA QFE oeh avlas skalfelet
(max 60 fot).

Kontrollera att gyroinstrumenten ar lAsta.

Kontrollera att forgasarluften stAr i lage KALL
(fullt inskjuten).

Kontrollera att blandningsreglaget stAr i lage RIK
(fullt inskjuten).

Oppna branslekranen.

AlIa stromstallare frAnslagna.

Magnetnyckeln i lage OFF.

SlA till huvudstrombrytaren.

Kontrollera att laddningslampa oeh bransletryek
varningsgivare fungerar.

Kontrollera branslemangden.

Kontrollera att flygplanuret visar ratt tid.

Kontrollera att vingklaffarna ar lnfallda.

Kontrollera att hojdtrim stAr i Hige O.

. .~ .
-', \

,:t. . .",
. .~ .' .,=_:

SEKTION II

CHECKLISTA

FORE START AV MOTOR :t

START AV MOTOR

1) .

2)
Utvaxla kontakt.

,.'.,',

I.'

Snapsa motorn, (va~m motor ingen snaps; kall motor
1-2 hela pumpslag).

J)
4)
5)

"
Magnetomkopplaren i lage BOTH;

prag ut starthandtaget.

Jus tera omede Ibart in, cirka 1000 vary/min.
Kontrollera oljetryeket (gront yarde).
OBS! Regi~treras inget oljetryck inom JO·sek. efter det

att motorn startat , mAs te motorn kupe r-as ,
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VARMKORNING

1) Kor motorn pA 800~1200 RPM.

2) Varmkorningstid vid lufttemperatur over +20oC
max 2 min.
Varmkorningstid vid lufttemperatur under +20oC
ca 4 min.

OBSt Varmkorningen ar tillracklig, sA snart motorn
accelererar utan baktandningar eller oregel
bunden gAng vid gaspAdrag.

UPPKORNING

1)

2)
Kontrollera att laddningslampan slocknar vid 1000-1100

Oka ~arvet till 1600 RPM och kolla magneterna
max varvsjunk 125 RPM per magnet.

Kontrollera oljetryck, oljetemperatur (grHna v~rden)
och bransletryck (slackt lampa).

J)

MISSLYCKAD STAR:!'AV MOTOR

1) Stall magnetnyckeln i lage OFF.

2) Utvaxla kupe

a) Motorn bedomes ha fAtt for mager blandning:
Snapsa motorn ytterligare ett par pumpslag.

b) ·Motorn bedomes ha fAtt for rik blandning:
Skjut lAngsamt gasspaken helt. L~t mekanikern
rundtaga motorn 10 vary bakAt med propellern.
Stall gasreglaget Ater i startl~ge.

J) Utvaxla kontakt.

4) Gor fornyat startforsok.

FORE UTKORNING TILL START

1) SlA till radion.

2) Frigor gyrohorisonten. synkronisera och frigHr kurs-
gyrot. .

J) Kontrollera ovriga flyginstrument.

4) Kontrollera motorinstrumenten.

5) Frigor bromsparkcringen.

KORNING PA MARKEN

1) Kontrollera att gyroinstrumenten fungerar.

2) Kontrollera att branslekranen ar ijppen.

) Kontrollera att huven ar stangd och lAst.

r··_
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FORE START

1) Kontrollera att kompasskurs och kursgyro stammer med
strakets eller banans huvudriktning.

STIGNING

Fart for basta stighastighet,
Fart for basta stigvinkel

2)
J)

Stall forgasarluften i lage KALL.

Fall ut startklaff (0 - 1).
Vid kontinuerliga start- och landningsovningar tillkommer
fore varje start

a)
b)
c)

Minska klaffvinkeln till startlage.

Kontrollera att hojdtrimspaken star i lage O.

For in forvarmningsregl~get till lage KALL.

START

1) Ge full gas.

2) HAll spaken nagot bakat sa att noshjulet avlastas.

J) Flygplanet lattar vid en fart av 55 - 65 MPH.

4) Fall in vingk1affarna pa lagst 50 m.

78 MPH

70 MPH

Sa snart korrekt stigfart etablerats och flygp1anet
trimmats, minskas gaspadraget med ca 50 RPM indikerat~

• I,'

PLANFLYKT

1) Normalt motorvarvtal 2JOO-2400 RPM

2) Blandningsreglaget skall alltid vara helt infort
(RIK) vid hojd und~r 1500 m. Endast vid hojd over
1500 m far blandningsreglaget anvandas i brans le
besparande syfte och for att forbattra motor
effekten. Harvid far blandningshandtaget dragas ut
till ett lage, som ger maximalt varvtal. Ytterligare
utmagring far ej foretagas.

OBS~ Vid varje andring av effekt och.hojd maste
fornyad installning garas.

. )

, .
J) Om forgasarisbildning uppstar under flygningen, skall

forvfrmningsreglaget dragas ut fullt tills maxima1t
vary erhalles. Harefter inskjutes forvarmningsreglaget
till ett lage avpassat for isbildningsforhallandena.

_,'
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GLIDFLYKT OCH PLANE

1) Motorn p~ tomg~ng.
Gor gasp~drag med jamna mellanrum for att forhindra
alltfor kraftig nedkylning.

2) Blandningsreglaget helt infort (RIK).

J) Forvarmningsreglaget full t utdraget (VAID!).

4) Nedanst~ende farter ar lampligast vid plane

vingklaffar inne 90 MPH

vingklaffar utfallda 85 MPH

FORE LANDNING

1) Kontrollera att gyroinstrumenten ar frigjorda.

2) Fall ut vingklaffarna till lage 1.

OBS! Max till~ten fart for utfallning av ving
klaffar: 92 MPH

J)' Bibeh~ll 85-90 MPH fram till finalen.

4) Fall ut vingklaffarna till onskat landningslage
p~ finalen.

5) H~ll planefart 85 HPH.

LANDNING

1) Landa flygplanet p~ huvudstallet med noshjulet
over marken.

2) Avlas flygtiden efter utrullningen.

J) Fall in vingklaffarna.

4) Stall hojdtrimspaken i lage o.
5) For in forvarmningsreglaget till Hige KALL.

)

1) Ge full gas.

2) For in forvarmningsreglaget till lage KALL.

J) Minska klaffvinkeln forsiktigt till lage 1.

pl·'PARKERINGSPLATS'
1) Parkera bromsarna.

'2) Sl~ ifran radion.

J) L~t motorn g~ med ca 1100 RPM.

4) Drag ut blandningsreglaget helt.

5) D~ motorn borjar g~ ner i vary for att stanna, vridea
magnetomkopplaren i 'Uige OFF samtidigt som gasen hel t
drages avo. , ..'

flii'.,:·i:if': ."> .;.....:/:\: -.
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6) Utvaxla kupe.

7) Las gyroinstrumenten.

8) Stang branslekranen.

9) 51a ifran huvudstrombrytaren.

10) Las rodren, om vindforhAllandena sa pAfordrar.

.:

AVANCERAD FLYGNING

Max. tillaten dykfart

Max,. tillatet varvtal

Lampliga ingangsfarter:

looping

spin

roll

11) Oppna huven med stor forsiktighet, om stark vind rader.
Oppningsrorelsen maste alltid foljas med minst en hand
for att undvika huvskador.

170 MPH

2750 RPM

150 MPH

overst~gringsfart (dynamisk)

130 MPH

branta svangar, lazy eights och ehandelles
kan utforas med varierande ingangsfart.

OB5! Kontrollera innan avaneerad flygning paborjas att
flygplanets luftvardighetsbevis upptager dylikt
tillstand samt att flygplanet ar utrustat for
avancerad flygning enligt de speeiella bestammel
ser, som galler harfor. , \

OVER5TEGRING

5amtliga roder, aven skevrodren, behaller sin styrverkan
vid overstegring. En stallvarning, beskriven i 5ektion I,
initieras 5-10 MPH fore stall.)

SPIN

Genom ~tt'driva en stall myeket dynamiskt samt med en
tidig ansattning av si~oroder kan flygplanet forsattas
i spin. For att spinrorelsen skall besta, erfordras att
spinrodren hel~ tiden bibehalles. Sa'snart spaken slapps
framat, upphor spinnen oelten normal urgang kal1 ske.
Spin upp till tre vary kan rekommenderas, medan en
fortsattning endast ger en brant spiral med stor G-pakanning.

INGANG I SPIN

1) Tomgang, fart 80-90 .HPH.

2) Gefullt sidroder i onskad rotationsriktnin~.

3) For spaken rakt oeh fullt bakat.

OBS~ Spin med utfallda vingklaffar far ej ske, da
u~gangsf~rten overskrider max tillAten fart
med utfallda vingklaffar.

Etl spinvarv tar ca 2 sek. och hojdforlusten ar 100-120 m.
. . I'·
' .. : /,:). ··.';!'·-r
.,- ;~~:;

, . I\~~',-",' I
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URGANG UR SPIN

1.) Centrera skevrodren.

2) Ge £ullt motsatt sidroder.

J)
4)

5)

For £ram spaken 8uccessivt tills rotationen upphor.

Ater£or rodren till neutrallage, sA snart rotationen
upphort.

Ta mjukt upp flygplanet rakt frame

Rotationen upphor normalt 1/4 - 1/2 spinvarv efter
urglngsroderansats. Normal hojdforlust for spin J vary
inkI. urging ca 450 m •

•

.. ,
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SEKTION III
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OPERATIVA BEGRANSNINGAR ~'~'.",,,,

ALLMANT

MFI-9B ar i standardutforande godkant for flygning under
dager VFR-forhAllanden. Med extrautrustning kan flygplanet
klassas IFR saval dag som natt. Flygplanet mAste alltid
opereras med hansyn till godkanda markningar, skyltar och
checklistor i flygplanet.

MFI-9B ar konstruerat att mota krav som stalles i CAM-)
Normal och Utility kategori.

MANOVRER UTILITY KATEGORI

MFI-9B ar inte'konstruerat for ren konstflygning. Emeller
tid ar flygplanet i kategori utility klassat for begransad
konstflygning innehallande ett flertal vanliga konstflyg
manovrer.

Foljande vikter och lastfaktorer ga1ler i kategori Utility;

max flygvikt 575 kg (1270 lhs)

max lastfaktor
vingklaffarna infallda

max lastfaktor
med fullt utfalld klaff +),5

)

Foljande manovrer ar tillAtna i kategori Utility

looping
spin
roll
branta svangar
chandelle
lazy eight

Spin med nedfallda vingklaffar rekommenderas ej pa grund av
att urgangsfarterna kan overskrida max tillAten fart med
vingklaffarna utfall~a.

Avancerad flygning med negativ lastfaktor skall undvikas •
..

FARTBEGRANSNINGAR

Foljande indikerade fartgranser ga11er for ~WI-9B:

maximum (glidflykt eller dykning, 171 MPH (rott,
lugn luft) radie11t streck)

var-ntngsomrade 128-171 MPH (gu1 bAgel ,

normalt operationsomrade

klaffoperationsomrade

max manoverfart

MPH (gron bAgel

MPH (vit bAgel

MPH

50-128

50-92

128

f
'II..'
I~..
I

t,

-,
.'

'. '~",
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MOTORBEGRANSNINGAR

Effekt oeh varv 100 BHP vid 2750 RPM

MOTORINSTRUMENTMARKNING

Oljetemperaturmatare

Normalt operationsorurAde

Max tillAtet,

Gron bAge

Rod linje

Oljetryeksmatare

Minimum tomgAng

Normalt operationsomrAde

Maximum

10 PSI (rod linje)

30-60 PSI (gron bAge)

100 PSI (rod linje)

Branslemangdindikator

Tom (1 gallon ieke ut
nyttjningsbar)

Ej rekommenderat for start

o (rod 1inje)

o - 1/4 (rod bAge)

Varvraknare

Norma1t operationsomrAde

vid S.L.

vid 5000 ft

2000 2500 (inre gron bAge)

2000 2650 (me11ersta grona
bAge)

2000 - 2750 (yttre grona bAge)

2750 (rod linje)

vid 10'.000ft

max ti11Atet

VIKT OCH TYNGDPUNKT

Ett vikt- oeh tyngspunktsbesked med grundspeeifikation oeh
) utrustningslistor foljer varje flygplan, dA det lamnar

fabriken.

Max vikt i varje stol 90 kg oeh max bag age 20 kg.
For saker lastning llanvisas till ga11ande lastplan.

j ,"

;:- '" ..
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Tyngdepuriktsgrrenser for "'M.r'I-9B"
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Fu1dvregt 575 kg.

168 '170 175 ,180 em.
Afstand agten for datum •
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SEKTION IV

SERVICE OCH TILLSYN

MARKHANTERI NG

J.1FI-9Bhan teras sakrast oeh enklas t pa marken genom att
for hand bogsera flygplanet i propellern. Pa sma utrymmen,
da flygplanet behover svangas kraftigt kring huvudstallet,
lyftes med rin~a kraft nosstallet ca 1 dm over marken,
varefter flYGplanet kan svanga fritt kring huvudstallet.
Stor forsiktighet bor iakttagas pa ojamn mark, sa att
inte hojdstyrverket eller sporren slar i marken under
svangningsrorelsen.

) PARKERING AV FLYGPLAN~r

Vid parkeri.ng av flygplanet ska 11 f'dLj ande atgarder vid
tagas, speciellt vid kyttig eller kraftig vind:

1) Forankra flygplanet med rep i ovre stottinfastningarna
samt i nosstallet.

2) Lagg bromsklossar framfor oeh bakom huvudhjulen.

J) ,Las rodren.

4) Applicera motor- och kabinglaskapell samt under
vinterforhallanden aven ving- och stjartparti
kape 11.

)

LANGTIDSPAHKERING

MFI-9B's helmetallkonstruktion gor en parkering i det
fria praktisk. Hangarering kommer emellertid att utoka
flygplanets livslangd pa samma satt sam en bil mar battre
av att forvaras i ett garage. Vid alIa langtidsparke
ringar ar det emellertid viktigt' att flygpianet ej ned-'
smutsas i onodan. Vidare bor man konservera motorn,
om den inte regelbundet kan koras minst en gang per vecka.
Bransletanken bor vara fyllt under langtidsparkering
for att f'or-hLndr-akondensation och oxidering.

YTTRE SKOTSEL

MFI-9B ar som standard invandigt behandlad med en
primer och utvandigt med saval primer sam high-built
lack. Genom att skota lacken pa samma satt som en
billack, dvs med vaxning och polering med jamna
mellanrum, kommer lacken att behalla sin lyster at
skilliga ar framat aven vid forvaring utomhus.

Spi 11 pa Lackyt or-na i form av brans Le och hydraulo ljor
skall omedelbart avtorkas for att undvika permanent
missfargning.

rtI ~.
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SMORJNINGS- OCH SERVICESCHEMA

1) Bransletank:
pAfylles efter varje flygning med 80-87 oktan
flygbensin.
Kapaeitet = 80 1 (2~ US gall.)

2) Bransletanksump oeh bransleledning:
draneras genom branslefiltret.

J) Batteri:
Kontrollera elektrolytnivAn minst en gAng i mAnaden
oeh oftare under varma vaderleksforhAlland"en.
BibehAll elektrolytnivAn i hojd med den horison
tella baffelplAten genom att tillsatta destille
rat vatten.
Fyll aldrig over denna nivA.
HAll batteriet rent oeh batterianslutningarna
Atdragna.
Kontrollera aven myeket noggrant att batteri
lAdans urluftningsror ar tata oeh utmynnar pA ett
sakert satt utanfor flygplanet.Slarv med denna
kontroll kan orsaka myeket svAra syraskador in
vandigt i flygplanet.

Daek:
Lufttryek i huvuddaek

)•
4) 2

kg/em2,1
1,4 _ft_" " nosdaek

Anvand pAfyllningsnAlen enligt de foreskriCter
som galler for denna.

5) Hjullager:
Ompaeka hjullagren med fett minst var 500:e timma
oeh oftare, om flygplanet opererar under svAra
forhAllanden med vatten, gyttja, is eller sno.

6) Bromshuvudoylinder:
Fylles ~ed MIL-H-5606 hydraulolja.
Fyllning sker direkt pA overdelen av bromseylindern.

7) Nosstall:
Se inspektionsforeskrift MFI 1/66.

Hydraulolja MIL-H-5606 bor anvandas for stotdamparen,
medan fett av typ J.IIL-L-77l1eL, likn. kan anvandas
for ovriga smorjpunkter. "

8) BransleCilter:
Dranera" en volym som motsvarar ea ett drieksglas
bransle for att avlagsna vatten oeh fororeningar.
Kontrollera att draneringsventilen ax stangd efter
denna Atgard.

9) Motoroljesump:
Draneras genom "att avlagsna pluggen i botten pA sumpen.
Avlagsna dessfHrinnan undre motorkApan samt skydda
noshjulets daek under draneringen.

19

'!"I.
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'10) Ftirgasarluftfilter:
Service i enlighet med instruktionerna som stamplats
pa filtrets ram.
Rengtires minst var 50:e timma eller oftare ~nder
operation' i dammiga ftirhillanden.
Under extremt dammiga ttirhAllanden btir filtret ren
gtiras dagligen.

11) Motorns oljefilter~
Avlagsna'och tvatta filtret (belaget pi htigra, bakre
sidan av motorns hjalpapparatdel) varje glng motorns
olja bytes.

12) Oljematsticka och plfyllningsrtir:
Tag bort och kontrollera oljenivln.
Oljekapacitet.= ca 5 1.
Miniruimangdftir:flygning = 4 1, medan sumpen ska11
~ara helt fylld om en langre flygning planeras.
Anvand endast motoroljor av flygkvalitet,
SAE 40 ftir temperaturer over +100 C
SAE 20 It " under + :J.Ooc.

. ~.

,,_
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5MB-SCAIIA
MALM~ FLYGINDUSTRI
Box 463
201 24 MALM(:) 1

For att undvika risk for isbildning i pitotroret akall pitotrors

varmen alltid vara tillslagen under flygning i ytterlufttemperaturer

Lagre an 00 C.

OBS! Glom 1nte att omedelbart efter landn1ngen bryta automat
sakringen for pitotrorsvarmen for att undvika '~verhett
ning av elementet.

Malmo den 9 april 1969
s- .•

.,P',

~AAB-SCANIA AB
Malmo Fly~industri

~~ ..~
o Dahl~n
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TILLAGG
BLAn 1

TTT,T,AGG TIM, OPER ATORS 'MANUAl, MFT-9 JUNIOR 10.8.1962
OCR FLYGRANDBOK MFI-9B,SEPT 1966

SYNPUNKTER ATT BEAKTA vm INFLYGNING PA K1I':I-9/9B

FUrst nAgot om aerodynamik ~ • • •

En vikiig raktor rar ett rlygplana landning.eg.nskape~ Kr

glidtaLet. 80m beet~er plan'vink.ln. Glidtalet Kr ett mAtt

pA rarhAllandet mellan CL (lyrtkra1't.koeCricient)och CD (mot-

8tA~dakoeCCicient). Med lAgt CD i Carhlllande till CL blir

plan'banan C~ack, medan hUgt motetAnd gar den brantare. Gen'om

att 1'Kllaut vingklaCCen Ukas 1Il0ts~lndet1 ~~rhAllande till

lyCtkraCten (1 varje Cal~ v1d stora utC~lln1ngsvin~lar), var

vid plan'banan b11r brantare.

En del Clygplan bar pA grund av CarhAllandet CL ICD brantare

planebanor ~ andra. Ett Clygplan med denna egenekap Kr HFI-9/9B.
Till.ammane mad den lAga Clygvikten villar de branta plane

banorna vieea problem speciellt vid in1'lygn1ngonpA typen.

FUljande avlrigbeter bar dKrvid noterats:

1) Vid bedHmn1ngsl.ndni~gar CrAn )00 III utan motor drar den

ovane Carar'engarna ut traCikvarvet sA att motor mAste'

anvKndas car att undv1ka m1nuslandn1ng.

(),

AtgKrd&

Farl~gg ..edv1nd.11njan ganek. nKra Cinalen (av.tlnd hacet

600 ..) oob evang in pA baslinjen relativt tidigt. HAll en

haatigbot av 8S ~ 2 MPH.

2) Genolllajunklandningepe01ellt i samband med Cull kla1'reamt

l.ndnins aver ..sk.

•

Or.ak ocb ltgKrd&

Faljande tre Cormer av hlrd. landningar pi crund av geno..-

aJunkning tarekommer:

a) Far lAc haatighet etrax innan upptagnincen, som aker

CHr tidigt.

b) FHr lAg haetighet atr.x innan upptagningon. eo..ekor

car baCtilt, varvid en G-stall b11r tUljden•

0) Motorlandning. varv1d gaaen avdrag•• pI tar hal haJd

..ed tar III tart.
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Den eietnUmnda t'onaenav genomejunklandning Ilrmycke.t

fHrrlldiakoch vanligt t'Hrekommande.

Sa.tliga tre 1'ormerav dAliga landningar undvikea emeller

tid enkelt geuom att aDV~da nlgon av eller bAda deaaa

rekommendationerl .':"J'

Landa endaat i undantaga£all mad ~ull kla£f.

L~ge 0-) ~r mer ~n tillr~ckligt.

Kontrollera fartm~taren omedelbart tHre a.ttningen.

Ar tarten over 70 MPH I landa utan gaa.

Ar farten lllgre.0 70 MPH I atHtta med ett par hundra motorvarv,

) En tradj. avlrighet i aamband med landning .r tenden.en att

rAka i galopp.

Orsak och At,~dl

Flygplanet har landata med alltfHr hHg fart, varvid noahjulet

fUrat trKf~at marken med ett noa-upp-moment ao. fUljd. HKrvid

okar lyftkra1'tenpA vingen .och1'lygplanetly£ter :leen.

Om fUraren i detta l~. for 1'ramspaken. Hr galoppen ett

£aktum. Han skall i sUlllet bibehAlla noalllgetoch atotta

Dledgase.n sA mycket 8001behUva fUr att kontrollera sjunk-
. .

haatigheten. For att·emellertid helt undvika risken 1'Hr

galopp skall flygplanet landas med korrekt 1'art,plhuvud

stallet, samt 8paken helt tillbakafUrd i s.ttningeHgon

blicket.

Slutligen nAgra ord med apeciall adresa till 1'lygl~aren.

For att uppnl ~ull aWkerhet.v14 landning Hver mask bHr motor

landning tr.nas sHrakilt intensivt, varvid aaaspelet mellan

gaa och hojdroder allrakiltskall baaktaa. FlyglKraren bor

Ilvenviaa att den lAga 1'lygviktenj~6rd med relativt stora

motatlnd oraakar att 1'artenmycket snabbt "tar slut-. En

annan.detalj, aom Kanak. eJ Ilrhelt k~d, Ilrdet taktum att

.(
': ....,.
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Propellerdiaken verkar vid tomgAng som en stor bromsande akiva.

MotstAndet blir m~rkligt nog mindre om propellern hade stItt

etilla. Emellertid fHrsvinner detta motstAnd sA snart varvet

Hkaa 'nlgot ()OO-400 RPM Hkning). varvid plan4banan genast blir

motavarande flackare. : I .~'

., .

. "

. j

\,

.' . :~

,. ::

,
I
I
I,.
I
!

" I,
I

'.
!

.1

!
I,,
·1
I,

Bearbetad maJ-66 O. Dahlen.
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~ILLAGG TILL OPERATORS MANUAL MFI-9 JUNIOR 10.8.1962

OCH FLYGHANDBOK MFI-9B SEPT 1966

ELSYSTEM
========

STROMFORBRUKNINGSKRETSAR

Stromstallare och aakringar for nedanstAende kretsar ar p.l.acer-ade
pA elpanel resp. instrumentpanel. SAsom framgAr av uppatallningen
ar i vissa fall flera kretaar aakrade med en gemensam aakring
och/eller inkopplingsbara med gemensam stromatallare:

P 1 a c e r i n g Skylt pA
Krets .Sakring §tromstallare elpanel

~ad10 Elpanel Elpanel RADIO

enerator laddn.lampa _"- Pinnes ej _"-

~o.1t10n.ljU. Elpanel Elpanel POS LIGHT

nstrumentbelysning _ "_ _ It_ _" _
Bransletrycksvarning _"_ Pinnes ej -"-

~andningsstrAlkastare Elpanel Elpanel LAND LIGHT

Bransletrycksgivare Elpanel Pinnes ej xrsc EQUIP

Oljetemperaturmatare _"_ -"- -"-
Oljetemperaturgivare _ 11- _" _ -"-
Svangindikator _ "- _"- _"_
Stallwarning -"- _"_ _"-
Vingklaffar _ "_ Instr.panel _" _

Sky-ItpA
)0 inetr.panel

[Pitotrorsvarme Autom.sakr/stromatallare PITOT HEATER
pA instr.panel

[!OllisionaVarningaljU~ - " - ANTICOLLISION

Stromstallarvaljare for pitotrorevarme/kolli
eionsvarningsljua ar placerad pA instrument
panelen i de fall aAdan erfordras med hansyn
till gener~torkapacitet.

~tart Handtag pA
inatr.panel

STARTERPinnes ej

Anm. Stromstallare pA elpanel markt MISC EQUIP ar avsedd for eVe
tillkommande utrustning.
3 st reservsakringar ar placerade pA elpanelena nedre del.
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BLAD 2

INNERBELYSNING

Vid tillslag av etromstallare markt "POS LIGHT" tands positione
ljuaen, instrumentbelysningen (tvA spotlight, separat bransle
matarbelysning samt pA MFI-9 separat belysning av klafflagesindikator)
och skalbelysning i radioutrustningen. For instrumentbelyeningen
finns en reostat markt "INSTRUMENT LIGHT", Bornger max. ljusstyrka
dA reglaget vrides At hoger.

For att spotlighten akall kunna belysa instrumentbradan utan.avskarm
ning akall dessa installas sA att vanster spotlight belyser hogra
delen av instrumentpanelen och vice-versa.

KOLLISIONSVARNINGSLJUS

Kollisionsvarningslju~ tandes genom en kombinerad stromstallare/automat
sakring, markt "ANTICOLLISION", som skall tryckas in.

UPPVARMT PITOTROR

Tillslaget av det uppvarmda p1totroret sker genom en komb1nerad
stromstallare/automatsakring, mlirkt"HEATED PITOT", vilken akall
tryckas in.

Not 1
ccc==

Vid samt1dig montering av sAval kollisionsvarningsljuB som uppvarmt
pitotror erfordras antingen en storre generator an standard (20 A)
eller en valjarkontakt markt "ANTICOLLISION - HEATED PITOT". Vid
det siatnamnda alternat1vet forh1ndras samtidig anvandning av de
bAda stromforbrukarna aven om bAda automatsakr1ngarna ar intryckta •.
SAledes kan endast kol11eionsvarningsljus eller det uppvarmda pftot
roret akt1veras.

MFI 20.11.68
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TILLAGG TILL OPERATORS MANUAL MFI-9 JUNIOR 10.8.1962

OCH FLYGHANDBOK MFI-9B SEPT 1966

SKIDUTRUSTNING==============

.Ett skidstall mod. MFI-9.20.55-C finns utprovat oeh godkant for MFI-9/9B.

Detta bestAr av tvA huvudskidor i lattmetall forsedda med·konventionella

begransningsanoroningar samt en nossk1da i lattmetall med en Iastupptagande

fjaderstotta monterad i bakre delen av skidan samtidigt tjanstgorande Bom

begransningsanordning. Huvudekidan har en gummiamortieor monterad parallellt

med framr~ begransningswiren. Monteringen av ekidorna ar enkel oeh sker

direkt pA befintliga hjuIaxIar, Iiksom begransningeanordningarn~ Bom mon

teras pA befintliga beelag och bultar.

Ett skidstall monterat pA ett noastallsflygplan kommer aIItid av naturliga

) akal att vara underIagset ett aporrskidstall med avseende pA start- och

landningaprestanda eamt mojlighet att operera pA varierande underlag.

MFI-9/9B utgor inget undantag frAn denna regel, men det har bedomte aom

viktigt att flygplanet andA kan utrustas med skidor, bl.a. ur flygaaker

hetaaynpunkt. Konatruktionen och utprovningen har darvid reeulterat i

ett akidatall som ar aveett for operation pA enorojda flygfalt samt pA

flygstrAk dar man med stor sakerhet kan forutse rAdande snoforhAllanden.

Marechfarten redueeras med 15-20 km/timme jamfort med hjulstall och samma

effektuttag. Start- oeh Iandningapreatanda ar givetvis avArare att ange,

dA deasa till sA stor del beror pA snodjup, fore och ytjamnhet.

Som exempel kan anges att startstrackan (till lattning) uppgAr till

ca 200 m vid max flygvikt, klafflage 1, samt ea 30 em lossno. Under vissa

forhAllanden kan glidmotstAndet vara sA hogt att flygplanet inte fullt

nAr upp till lattnibgsfart. Man·kan darvid genom att falla ut klaffen
. ).

ytterligare till max klafflage 3 Banka lattn1ngsfarten oeh pA sA satt komma

upp i luften. Man mAste emellertid tanka pA att sAval st1ghastighet aom

st1gvinkel forsamrae motsvarande. SA anart eaker stigfart uppnAtts efter

lattning intagea klaffen forsiktigt i etapper till etartlage.

De goda eidvindsegenskaperna pA hjul har inte forlorat~ vid montering

BV ekidor. Utprovad max aidvindskomposant (ej begransande) ar 15 knop.

SidvindetAl1gheten minskar emellertid vid hArt oeh halt underlag t.ex. is,

beroende pA att ekidornas styrlister fAr samre grepp.

MFI 20.11.68
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TILLAGG NR 4

TILLAGG TILl, OPERATORS MANUAL 1I:FI-9JUNIOR 10.8.1962

.OCR FIYGHANDBOK MFI-9B SEPT 1966

BOGSERINSTAlLATION
==================

Bogserinstallationen 9.11.19 bestAr av en ringkoppling monterad i nod

sporrens infastning, ett utlosningshandtag monterat pA framsidan av framre

van~tra sittspantet, en eylindertemperaturmatare samt en stigpropeller

(MCM 6950). Framre luftintaget samt baffelplAtarna skall vara rnodifierade

enligt 9.10.20.

Basta startprestanda erhAllea om man med klafflage 1 under aecelerationen

lAter hojdrodret vara obelastat (dvs inget onodigt luftmotatAnd) tills

saker lattningsfart uppnAtts (50-60 MPH lAS). Harefter lattaB flygplanet

genom ett markerat hojdroderutslag, varefter saker stigfart ~70 MPH lAS

snarast uppnAs. Denna hastighet kan Bynas nAgot hog men ger i gengald

hogre stighastighet sarnt battre kylning.

En forutsattning for goda stigprestanda ar aven segelflygplanets plata,

Bom akall vara relativt lAg jamfort med bogserplanet. Basta plats erhAlles

dA hela MFI-9 l1gger over horisontlinjen. Genom MFI-9's attityd eamt

goda runtom-s1kt kan man hela tiden se segelflygplanet utan anvandning

av baekspegel.

)

Nedflygning efter urkoppling akall ske pA ett sAdant satt att motorns

avkylning blir sA lAngsam som mojligt. En metod sam har visat sig vara

bAde enabb oeh deasutom skonsam for motorn ar att hela tiden behAlla ett

vary av 2500 RPM samt en max hastighet av 140 MPH lAS. Batt utfort sjunker

inte eylindertemperaturen mer an ea 400 C under denna tid.

OBS! Glom ej att falla in klaffen efter urkQPplingen.

Vid bogsering av tunga segelflygplan fAr den sammanlagda flygvikten

(MFI-9 + segelflygplan) ieke overstiga 1000 kg. Detta galler aven vid

flygning med passagerare i MFI-9 under t.ex. overforingsbogsering.

Prestanda-exempel:

1) MFI-9 (forare, full tank, bagage 10
Segelflygplan typ Ber~falke II/55
(forare + passagerare)

stighastighet
stigvinkel

kg) flygv1kt

"
509 kg

440 kg

2) MFI-9 (forare + passagerare, full
Segelflygplan typ Ber~falke II/55
(forare + passagerare)

st1ghastighet

2,0 m/s
6,1 %

tank) flygvikt

"
560 kg

440 kg
1,55 m/s
4,9 %

MFI 20.11 .68
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SAAB-SCANIA
Malmo Flygindustri
Box 463
201 24 Malmo 1

9/9B-1-1968
21.5.1968

SERVICE MEDDELANDE

ALLMANT:

Morkerflygutrustning enligt detta service-meddelande uppfyller
fordringarna angivna i gallende svenska bestammelser for civil
luftfart for flygning under morker; Utrustningen ar typgodkand
och upptagen i for flygplantypen gallande typspecifikation
A 11/62, som ar utgiven av Lfv~

!!~~!~~!~~-!~~~~~~~~~~~:
MFI-9 Junior och MFI-9B Trainer

UTRUSTNING OCR KOMPONENTER:

Erforderlig utrustning och placering framgAr av 1nstallatlons
ritning MFI 9.92.00.
Komponenter framgAr av typutrustn1ngs11sta morkerflygutrust
ni~g for flygplan typ MFI-9/-9B/-9S.

RITNINGSUNDERLAG:

MFI ritningsforteckning for morkerflygutrustning flygplan
typ MFI-9/-9B.

INSTALLATIONSFORESKRIFTER:

Flygplanen levereras med positionsljus som standard. Vid in
forande av detta service-meddelande r-ekommenderas kontakt med
l\fFI for nr.rmaz-e definiering av erforderliga arbeten.

UNDERHALL:

Erforderligt underhAll av morkerflygutrustning ar intagen i
"Tillsynslista MFI-9/-9B".

BRUKSUNDERLAG

Beskrivning av utrustningen och anv1sningar for dess anvandning
framgiirQV tillagg till "MFI-9 Operators Manual" och "MFI-9B
Flyghandboklt•

VIKT OCR T.P.:

Vid installation av morkerflygutrustning eller delar av den
samma erfordras andring av tomviktskalkyl.

Malmo den 8 april 1971

SUB-SCANIA AB
Malmo Flygindustri

f13. /~, c,lA.e CL.-\.) ~
B Andreasson

~,
.~.'~

'"

H. Haack
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DATA OCH PRESTANDA

Samt1iga uppgifter angaende aktionstid, radie oeh farter,
som 1amnas nedan, avser normal utmagring av motorn, vind
sti11a, 76 liter brans1e tl11gang1igt, 575 kg'f1ygvikt,
Me Cauley 6758 propeller samt standardatmosfar. Beroende
pa varierande konditioner, sasom forgasarinsta11ning,
motor- oeh prope11erstatus, turbu1ens etc., kan nedansta
ende varden i pr-akcLken avv Lka med 10 % eller mera ,

5. 1 P1atsfelskorrektion fartmatare___________________ L _

60
i

140lAS 70 80 90 100 110 120 1'30 150

CAS 64 73 82 92 101 110 119 128 1'38 147

Startstracka (hard startbana 6 x 575 kg)

H = 0 ft Markru11stracka 150 m

+ 150 C Startstraeka over 15 m mask 290 m

H = 2500 ft Markru11straeka 180 m

+ 100 C Startstraeka over 15 m mask 355 m

H = 5000 ft Markrullstraeka 220 m

+ 50 C Startstraeka over 15 m mask 430 m

~ ~ lot>/o +
VI~() '" .; 1/0/ J<rS

NH.", e, -tlelo/~c.tsra·
":'",iZ. Clf> 'f'-t)_ ~~o· j. :.

5.3 ~~!~2~~~~~~2!
Basta stighastighet vid H = 0 ft G = 575 kg ...• 4,3 m/s

78 MPH lAS

4300 m

4900 m

" " banfart •••••••••••••• t ••••

Tjanstetopphojd ...............................
Absolut _u_ ...............................
Stigtid till:

1000 m ·..... 5 miD1500 m ·..... 7 min.
2000 m ·..... 10 min.

5.4 Marsehprestanda.---------------

Hojd RPM TAS HPH TAS KPH l/tim. Raekvidd km
utan reserv

o ft 2750 146 234 30 590

2500 128 '205 23 675

2300 112 180 17 805



..
• ' I 'LYGHAN~BOK MFI 9B

~-::.--
:' (EJ '9ft' gpdkand)

.:

i

Max flyvikt 575 kg. Tomvikt in~l olja 376 kg. F5rare + bagage + br~nsle fAr

siledes v~ga max 199 kg vld start. O~ fHrare + passagerare vager 150 kg fAr
"

inget bagage och max 44,6 kg bransle finnas. Max till&ten vikt i bagageut-
l. .... •

rymmet ,20kg.
~ t ' "

-r:

Sta.rtrullstrackan pa. asfalt med full vlkt anges till 150 ITJ, men pi gras kan
I .• ". .

den u,ppgi till dubbla s trackan .

'Under .st ign ing kan full gas utnyttjas. Stigfart i samband med start hr 80 MPH,

'for Hvrigt ar 92 MPH lampligare med hansyn till sikt, och den vertikala

h~stigh~tan blir endast obetydligt samre.

Planflykt ger foljande marschfarter pi 2000 ft:

2300 RPM 108 MPH 174 km/tim. 2400 RPM 116 MPH

2500'RPfyt122 MPH 194 km/ tim

186 km/tim

), .

Vid bran ta svanga.r rekommenieras 2400 RPM, 50 grader bankning. Max mo] lig

kootinue.rlig ~utning fHr bibehallanie av hHjden ar 58 grader full gas.

Lamplig motor~lane 2200 RPM, 120 MPH.

'·Planefart skall vara 80 MPH, lamplig glidbana erh~lles vid 1700 - 1800 RPM; ,

klaff 20 grader. Vid byigt vader 85 MPH.

Via glidflykt, t ex bedHmningslandningar, anvands 85 MPH.
: .

II 40 "

luft, erforderlig motor

68 MPH, stall 51 MPH
I

60 'MPH

[Hr planflykt och rak kurs:Stallfarter 2000 ft, lugn

'Klaff 0, ,stallvarning v id

" " 46 MPH,
Mo'torolja:(ESSO .BP) E 80 pa som:naren, E 65 pi vintern.Om olja av annat marke

'anv~nds, sa anvand olja utan extra tillsatser.

BaAsin:, 80/87 oktan (aven hHgre o~tan kan anvandas). Tanken rymmer 80 liter
, , ,1

av vi Lkef 76 Li, ter ar utnyttjbart. Full tank hr 57 kg. Forbrukn i.ng tir
I, . r :

22 1 t',imvl~, 2400 RPM.

,/"' Om b~ansle tryckslampan t and s, s[.\ar briinsletrycke t ot i.Llr-dckligt , Drag i sa

r>,

.fall'nodhand taget, checka att blandni.ngen ar i Lage rik och bcansLek r-anan opp en ,

Om .mo_t-orbrhnsle-pumpen gar sond er , stl.far rnotorn anoia.bensin genom s;jiiIvtryck

om fart:.eniir over 70 MPH och om man haIIer- 20 grader klaff eLlor mer pl!. I'LnaLen ,

'Max'fart for 92 MPH (vlt indikering). Overskrid aldrig denna [art.

. IIlo~vl/C/(/~hI4J VI£-' k/.,//


