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oznaěení typu: Duo Banjo

Kategorie: Sportovní |étající zaÍízení, ultralehký letoun Ťízený aerodynamicky

DrŽitel typového osvědčení: Pro - Fe
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viz. 4. Držitel typového průkazu
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il' Předpisová základna

Požadavky letové způsobilosti: UL 2-ěástl., Požadavky letové způsobilostisLZ,
Ultralehké letouny Íizené aerodynamicky, upravené zněníze dne I7.I0.2002.

Zvláštnípodmínky: Žadne

Výjimky: Žaane

4. Výrobce:

5. Datum schválení:
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Definice typu:

Popis:

Vybavení:

1' ZákIadnítechnické údaje.

Zák|adní rozměry
Rozpětí
Délka
Výška

Plocha křídla
Štihlost křídla }'

4.3 Křídlo - geometrické charakteristiky
Profil v obdélníkové části SM 701

Profil na konci křídla FX60-126
Hloubka u kořene křídla 1000 mm
bsar 903 mm
Hloubka křídla na konci 450 mm

16,0 m
7,37 m
1.55 m (vrtule zaklopena)

13,86 m2

18,3

III. Technické údaje. výkony a provozní omezení.

Typje definován Typovým návrhem a výkresem Duo Banjo
00 _ 00 - 00 datovaným 15.3. 2007.

Duo Banjo je aerodynamicky Íizený vzpěrový dvoumístný
homoplošník se sedadly za sebou s motorem umístěným
v trupu a vrtulí na pylonu poháněnou klínovými řemeny .

Křídlo s půdorysem trojitého lichoběžníku je dřevěné
jednonosníkové a vybavené brzdícímí klapkami. VoP je
dřevěné konstrukce. Trup je celokompozítoý včetně
kýlové plochy a kormidla SoP' kormidla ve tvaru T.
Podvozek s řízenlí'rn ostruhovým kolem je neodpruŽený.

Pro lydaní technického prukazu letové způsobilostísLz
musí bý nakaždémvyrobeném letadle instalováno zék|adní
r,ybavení, odpovídaj ící požadavkům na letovou způsobilo st

uvedeným v kapitole II. Předpisovázáklaďna.

Plošné zatížení pÍi
max. vzletové hmotnost i 33,2kýmz
Délka křidélka 3250 mm
Plocha křidélka 0.61 m.
Úhelvzepětí 1,0o

Úhelsipu -2,5o

Výchylkykřidélek: nahoru: -22o + 3o, - 1'0o

dolů: 1 1o +1o0o' -1'0o

4.4. Vodorovná ocasní plocha (VoP)
Profil FX 71-150
Rozpětí 2,71m
Plocha 1,378 nf



Hloubka u kořene
Hloubka na konci
Plocha kormidla VOP
Výchylky kormidla:

4.5. Svislá ocasní plocha _ SoP
Profil
Rozpětí
Plocha
Plocha kormidla SOP
Výchylky kormidla:

600 mm
380 mm
0,383 m2
nahoru: _25o +1,5o, _0,5o

dolů: 20" +1,5o, -0,5o

NACA 632 A 015
I,425 m
1,372 m2
0,468 m2
+l-27o +3o, - 1o

Rozchod hlavních kol 680 mm
Rozvor. 4860 mm
Rozměr kol hlavního podvozku ... 400 x100 mm
Tlak v pneumatikách.., ..,, 200 kPa (2 atm)

Brudy Mechanické kotoučové
odpružení hlavního podvozku ...... ...pneumatiky
ostruhové kolo . 6xl,25,,

Motor Rotax 447 DCDI

5. Hmotnosti

Max.vzletová hmotnost .............. 460 kg ( včetně záchranného systému)

Prazdnáhmotnost 260kg
Max. uŽiteéné zatížení ...................... 200 kg
Min. hmotnostposádky .. 75kg
Palivová ná&ž ... obsah......27I

6. Rychlosti a výkony

Vzlet.hmotnost
460ke

Letové rychlosti CAS:
Pádová rychlost Vsc-l 65.0 kmlhod

obratová rvchlost Va 130 kmlhod

Max. rvchlost v horizontálním letu VH I42l<rnlhod

Max. nepřekročitelná rychlost VNg- 175 kmlhod

Max. rychlost v turbulenci Vne 130 km/hod

Délka vzletu přes 15 m překážku 290 m

Stoupavost 2,5 mlsec při 85 km&qq

Klouzavost s motorem zasunutym 29 pÍi 105 kmlhod

ooaďíní s motorem zasunutým 0,9 při 88 km/hod

Klouzavost s motorem r,ysunutým 18 oři 80 kmlhod

opadání s plně vysunutými brzdícími
klaokami a motorem zasunuým

3,5 m/sec



7. Rozsah polohy těžiště:

8. Provozní násobky

9. Motor:

10. Vrťule

11. Palivo:

IGajní přední provozní centtéž,:30,5 o/o bser
Krajní zadtíprovozní centráž':48,5 0/o bsar
Y ilažnárovina: Y ztažnou rovinou j e néhéžná hrana křídla
Střední aerodynamická tětiva: 903 mm

Maximální kladný l záporný ......+4,0 l -2,0.

Rotax 447 DCDI:
Maximální vzletoý výkon 29,5kwl6500 min.' . Pohon
vrtule 3 klínové řemeny poměr převodu i:2,I3
Dřevěná dvoulistá pruměr x400 mm.

rro ČR je doporučen benzínBA 95 Naturalve směsi se

syntetickým olejem pro dvoutaktní motory v poměru 1:50

IV. Podklady pro provoz a údržbu

Letová aprovoznípříručka pro letoun DuoBanjo + dodatky vypl;ývající

ze zástavby volitelného r,ybavení

Návod k použití motoru RoTAx řady 447

Návod k použití záchranného systému (v případě jeho instalace)

Návody k volitelnému vybavení instalovanému na přání zákazúktt

V. Doplňky: Žádné

Poznámky:

Každý letoun předvedený k vydaní Technického prukazu SLZ musí byt vybaven

aktuálním Protoko|em o vážení a určení polohy těŽiště obsahující seznam vybavení

zahrnutého do hmotno sti prándného letounu.

Letoun musí byt vybaven nápisy a štítky uvedenými v Letové příručce.

Konec.




