LITE FLITE NYHEDSBREV #10
Først og fremmest vil vi ønske jer alle det bedste
for 2013. Aktiemarkedet er for opadgående og
solen skinner. Foråret er på vej...
Det er med stor glæde at vi nu annoncerer et
kæmpe gennembrud for Lite Flite i junglen af
godkendelser og procedurer i forbindelse med
helikopter redningsoperationer. I løbet af det
seneste årti er det blevet klart, at SAR operationer
ikke længere udelukkende varetages af flyvevåben
og kystvagter. Især har Storbritannien succes med
at have adskillige civile
operatører
som
Bond,
Bristow og CHC.

FEBRUAR 2013
På den baggrund besluttede vi i Lite Flite at vi ville
have vores komplette program af redningsudstyr
testet og typegodkendt efter det europæiske
direktiv om Personlige Værnemidler. Alle dele af
systemet er droptestet, skubbet, trukket og groft
behandlet på alle måder, for at leve op til alle
relevante
EN
normer
og
Arbejdstilsynets
bekendtgørelser.
Vi kom i gennem det hele og kan nu med stolthed
meddele, at vi er den første producent af
helikopter redningsudstyr der kan fremvise et
komplet CE typegodkendt program af højt
specialiseret udstyr.

Militære myndigheder har
militære procedurer for
godkendelse det udstyr der
er
nødvendigt
for
at
varetage
militære
operationer. Civile regler og
regulativer for flymateriel
har været varetaget af
EASA i et årti eller der omkring. Alt materiel der
hører ind under flymateriel har været i de bedste
hænder her.
Men netop det særlige udstyr der benyttes ved
redningsoperationer, som redningsslynger og hoist
seletøjer, har ikke været betragtet som flymateriel
og har derfor ikke været omfattet af nogle
regulativer. Og da mange redningsoperationer
involverer folk der hænger i fri luft under en
helikopter, finder vi det ekstremt vigtigt, at grejet
der bruges ikke bare er det bedste af det bedste,
men også at det er testet og typegodkendt.
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Når man som oftest flyver under marginale
forhold med 20 m/s vind, 10 m bølger, 100 km fra
land, hoister tilskadekomne om bord, har SAR
besætningerne en langt farligere arbejdsplads end
de fleste af os. Hele Lite Flites stab er dedikerede
og arbejder for at producere og levere det bedste
af det bedste, for at lette hverdagen for de folk
som er der for jer og os når det hele bryder løs.
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