
S e r v i c e o r d r e  –  M a t e r i e l l  
Materiellsjef F/NLF  kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er 
satt for materiellarbeidet  via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører 
og andre nøkkelpersoner i miljøet. 
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SERVICEORDRE – 2000-02 

 

HENVISNING: Sun Path Products Inc, Service Bulletin 03032000, 03. mars 
2000. 

FORMÅL: Beskyttelse av malje på feste for lukkeloop for hovedcontainer 
slik at ikke liner skal kunne komme borti malje ved 
åpningsforløp. 

STATUS: Obligatorisk, før neste hopp for seletøy som inneholder 
skjermer med mikroliner. 

Obligatorisk, ved neste reserveompakk for seletøy som 
inneholder skjermer med vanlige dakronliner. 

IDENTIFIKASJON:: Javelin seletøy av alle størrelser, produsert fra august 1993 og 
tidligere. 
 

BAKGRUNN: En tynn mikroline låste seg fast under malja i festet for 
låseloopen for hovedskjermen (hovedloopen), og forårsaket en 
ulykke. 

Konstruksjonen av festet for låseloopen er slik at malja som 
hovedloopen er festet i vender ut mot innerbagen for 
hovedskjermen når denne er pakket. 

Tynne mikroliner (som Micro 550 og Vectran 500) kan hekte seg 
fast i malja, og kan da resultere i manglende frigjøring ved en 
cutaway, med det til følge at reserven blir åpnet inn i en 
hovedskjerm som fremdeles er festet til utstyret. 

SERVICE: 1. Festet for låseloopen brettes inn mot reservecontaineren og 
festes som anvist av Sun Path i sin bulletin. 

2. Alternativt kan nytt feste for hovedloop monteres på første 
lukkeklaff for hovedskjermen. Dette festet skal i så fall 
monteres av materiellreparatør, og det eksisterende festet i 
bunn av containeren fjernes. 

 

Fullstendig beskrivelse av modifikasjon kan lastes ned 
www.sunpath.com. 

 

UTFØRELSE: Modifikasjon utføres av Materiellkontrollør, og anmerkes i 
utstyrets hovedkontrollkort, "SO 2000- 02 utført". 

Etter modifikasjonen er det viktig å justere lengden på 
hovedloopen. 
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DISTRIBUSJON: 

 

Klubber 
Hovedinstruktører 
Materiellkontrollører 
SU 
Sky Design 
F/NLFs Internet sider 
Hærens Jegerkommando 

  

 

Oslo,  29.4.2000 

Pål Bergan 
Materiellsjef /FNLF 


