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BESKRIVNING

Detta projekt handlar om att byta motor p ett ldre flygplan. Idag mter sdana flygplan stora problem.
Anledningen till detta r att de har blivit oekonomiska och icke miljvnliga p grund hg brnslefrbrukning och
den stndiga priskningen p brnsle. En annan faktor r tillgngligheten p brnslet (Avgas 100LL) bde i Sverige
och runt om i vrlden. Fr att man ska kunna hlla flygplanet i drift, s anser man att den bsta lsningen r att
byta motorn till en annan typ som ska g p en ny typ av brnsle (Jet-A) som r billigare, ltt tkomligt samt har
lgre brnslefrbrukning och miljvnligare. Detta projekt anses vara viktigt och lrorikt, samt att det kommer
att hjlpa flyg genom att komma ut med en dokumentation som ska vara tillgnglig fr privatpersoner,
flygskolor, fretag och flygklubbar som vill gra likadana modifieringar p sina flygplan bda i Sverige och
runt om i vrlden.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Motorbyte, gamla MD 21:an lyfts ur - DagensBåtliv.se

Addendum: Regler specifikt för motorbyte i Volvo 740/940: Här är dagens regelverk för fordonet ifråga
med två kompletterande svar från SFRO:

Motorbyte? - SAILGUIDE.com

"Betydligt tystare och behagligare gång än min gamla Yanmar YSE 12, går som en klocka" Björn
Gustafsson, Åkersberga

Motorbyte - Frida Nautica

Någon med erfarenhet av motorbyte? Mvh Johan. Sune Inlägg: 85 Blev medlem: tis 08 nov 2005, 11:49.
Motorbyte. Inlägg av Sune » tor 03 aug 2006, 05:31 . Hej Johan !
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MOTORBYTE

https://www.bo-fi.club/?p=MOTORBYTE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MOTORBYTE&ln=se
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