LITE FLITE NYHEDSBREV #3
Velkommen til dette tredje nyhedsbrev fra Lite
Flite. Vi ønsker alle vores abonnenter et godt og
fremgangsrigt nyt år.
Leverance til Sydafrika
Den bedste måde at afslutte 2009 skete med
levering af nyt helikopter redningsudstyr til South
African Air Force. Som vores distributør i
Sydafrika, kontraherede administrerende direktør
Vincent Joubert med flyvevåbenet, om at levere et
antal seletøjer, Quick Release Boxe, stropper og
redningsslynger
til
forskellige
enheder.
I
samarbejde med sydafrikas flyvevåben designede
Lite Flite en ny kompakt redningsslynge, specielt
til redning af hypotermiofre. Normalt skal et
hypotermioffer hoistes på båre for at forhindre
blodet i at løbe fra hjertet.
I mindre helikoptere er
der dog ikke plads til at få
en båre ind.
Lite
Flites
hypotermi
redningsslynge fylder ikke
mere
end
normale
redningsslynger,
men
giver mulighed for, at
offeret kan hoistes i en
siddende stilling. Hypotermi redningsslyngen har
stadig vores Triple S
system der tillader offeret at holde fast i
selvsikrende håndtag. Vi ønsker South African Air
Force tillykke som første køber af dette nye
produkt.
Besøg fra Oman
I januar havde vi glæden af at byde velkommen til
Khamis Al-Ajmi, administrerende direktør for
Dahra Logistics i Oman, samt Harun N. Zembilci,
direktør i Allied International Support of Turkey
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and USA. Som distributør af vores produkter i
mellemøsten, gjorde Dahra Logistics det muligt for
Lite
Flite
at
levere
12
sæt
helikopter
redningsudstyr til Bahreins flyvende politi sidste
oktober.

Pensioneret kaptajn, Khamis Al-Ajmi havde aldrig
oplevet ægte sne før, så det blev et vældig
spændende besøg. Sammen drog vi med bil rundt
i Jylland og deltog i flere forretningsmøder og nød
det kolde og tilsneede landskab.
Aircombat Europe
En ny og spændende aktivitet har set dagens lys i
Danmark. Aircombat Europe tilbyder enhver at
blive kamppilot for en dag.

Virksomheden der har til huse på Kolding Lufthavn
EKVD, har to italiansk byggede SIAI MARCHETTI
SF-260 fly udstyret med røg, video, lyden af
rygende
maskingeværer
og
en
masse
specialeffekter. Lite Flite har haft fornøjelsen af at
levere nyt interiør, nye sikkerhedsseler, nye
redningsfaldskærme og særlige redningsveste til
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flyene. Vi ønsker AIRCOMBAT EUROPE alt det
bedste for fremtiden.
Quick Release Box testet til 2.540 kilo
Der er nu gået mere end 10 år siden den sidste
styrketest af vores QRB, så vi følte det var på tide
at teste og afprøve dens uovertrufne kvaliteter.
Hos Lite Flite bruger vi certificeret MIL-SPEC gjord
for at opnå sporbarhed og dokumenteret
trækstyrke.
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gjorden og deformationen af tængerne, skete der
ikke rigtig noget før trækket nåede op på 2,54
ton. Med et højt, skarpt smæld blev det øverste
stykke gjord skåret gennem af tangen og testen
var færdig.

I alle seletøjer og stropper til QRB'en bruger vi
MIL-W-4088 type XIII gjord med en trækstyrke på
7.000 lbs, godt 3.300 kg.
Det mest interessante resultat af testen var, at
selve QRB'en ikke led nogen form for skade og at
mekanismen fungerede upåklageligt bagefter. Den
viste ingen tegn på overlast efter en træktest til
2,54 ton. Utroligt.

Vi hang en QRB Mk-3 op i testbænken med
normale gaffel-tænger mellem to stykker type
XIII gjord. Det blev vanvittig spændende at følge
testen.

Ved 1,3 ton begyndte selve gaffel-tængerne at
deformere. Bortset fra følgerne af udvidelsen af
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Vores håb for fremtiden
Vi er nu gået ind i et nyt årti. Sidste år led verden
under følgerne af den globale økonomiske
tilbagegang. Nogle forretningsområder blev ramt
hårdere end andre, men det er vores indtryk at
den financielle retning er vendt og at pilen peger
opad igen.
Vi håber for alle at 2010 viser sig at være det år
hvor hjulene bygynder at snurre lidt hurtigere. Vi
ved at al den negative omtale har haft en
betydelig virkning. Det er derfor vores håb, at
tonen i medierne vil blive mere positiv og derved
opildne
beslutningstagerne
i
bankerne
og
virksomhederne og i sidste ende øge alles
omsætning med hurtigere cash-flow.
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