LITE FLITE NYHEDSBREV #7
For mindre end et år siden bekendtgjorde vi, at
Lite Flite helikopter redningsudstyr blev anvendt i
mere end 15 lande. For kun 4 måneder siden var
tallet steget til 20. Nu kan vi tælle mere end 25
lande, men det faktiske antal kan være meget
højere. Vi ved at vi har kunder i mange lande,
men vi ved også, at mange af dem opererer i
mere end et land. Kort efter jul sidste år blev
mindst 3 liv reddet af et dedikeret SAR mandskab
i Algeriet. Vi er stolte af at kunne notere denne
internationale
udbredelse
af
Lite
Flite
redningsudstyr.
Det stigende antal lande viser os, at vores
generelle politik om, at lytte til vore kunder og
levere det som ønskes, har en enorm værdi.
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fingre, kan han sikres inden han overhovedet
træder tilbage ind i helikopteren !
Uden at bruge for mange ord, så er dette måden
lanyard connectoren tænkes brugt:
I helikopteren ligger QRB'en i sin lomme eller på
sin hylde, med den lille lanyard connector klipset
på den mellemste D-ring på suspension strappen.
Lanyarden er naturligvis fastgjort til et hard point i
helikopteren.
Når
missionen
startes
tager
redderen sit hoist seletøj på. Under flyvningen er
han sikret med lanyarden forbundet til låsetangen

Ny Lanyard Connector
Tidligere i februar introducerede vi den nye
lanyard connector, efter forespørgsel fra en kunde
som søgte en lettere og sikrere måde at holde
helikopter redderen sikret. I al sin enkelhed er det
en kort strop med en krog eller en karabin som
kan klipses på den
midterste D-ring på QRB
suspension strappen i
den ene ende, og en
låsetang til at klikke på
vores click lock lanyards
i den anden.
Ved at bruge denne lille strop og et hoist seletøj
udstyret med en tilsvarende låsetang, kan
redderen sikres i helikopteren, uden behov for et
separat gunner belt. Når han returnerer fra hvad
der f.eks. kan være koldt vand og med stive
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på seletøjet. Ved ankomst til ulykkesstedet og
mens døren stadig er lukket, tager redderen den
samlede QRB enhed og klikker QRB'en fast til
gaflen på seletøjet.
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Under hele denne proces har
redderen ikke på noget
tidspunkt, været u-sikret mens
døren har været åben. Han har
heller ikke på noget tidspunkt
haft behov for et separat gunner
belt.

Så flytter han lanyarden click lock fra seletøjet til
den midterste D-ring på suspension strappen. Nu
har han hele quick release muligheden lige foran
sig. Når sikkerhedstjekket er overstået åbner han
døren og klipser sig på hoist krogen. Lanyard og
connector tages af og så er han klar til at forlade
helikopteren.

Du kan læse meget mere om
dette og se mange flere billeder
på www.lite-flite.com/page.php?cmspageid=108

Når redderen så returnerer fra overfladen,
muligvis med begge arme omkring ofret, rækker
hoist operatøren ham simpelthen lanyarden eller
klipser connectoren direkte i D-ringen med det
samme. Nu kan redderen kravle ombord, lade
hoist krogen gå og lukke døren. Til sidst kan han
flytte lanyardens click lock til seletøjet og lægge
QRB enheden tilbage i dens lomme.

Eller, hvis du står og har behovet her og nu, så
kan du bede om tilbud på P/N 60081626, lanyard
connector med rustfri krog, eller P/N 60081629,
lanyard connector med karabinhage.
Ny forhandler: Developing Assets Ltd
Developing Assets Ltd med hovedkontor i
Portsmouth, England, er ny forhandler af Lite Flite
grej. Vi byder velkommen til denne nye globale
spiller og ser frem til et godt og gensidigt
partnerskab.
New Reseller: Aviotech Srl
Fra Bologna i Italien kommer Aviotech Srl som
også bydes velkommen som ny forhandler.
Aviotech leverer alskens dele til civile og millitære
fly, og har nu inkluderet lite Flites udstyr i deres
portefølje.
Kalenderen
Som fortalt i et tidligere nyhedsbrev, drager vi til
Irland for at udstille vores grej på SAR 2012
messen i Dublin, den 15. og 16. marts 2012.
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