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91/96 UL 
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AVGAS 100LL 

Börja med att låsa upp  
tankskåpet märkt 
”AVGAS 100LL”. 

Hänglåset sitter under 
”gummiläppen”. 

Kontrollera att nödstoppet 
är utdraget. 

Vänstra dörren hålls fast 
med en krok på insidan. 
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Vrid kranen på baksidan av 
skåpet till öppet läge. 

Kranen är i öppet läge när den 
vrids längs med röret. 
 

AVGAS 100LL 

Dra ut och koppla åter-
ledningskabel. 

Nollställ räkneverket. 
Du får också en redovisning i 
nyckelskåpets fönster på antal 
liter. 
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AVGAS 100LL 

Rulla ut slangen och placera  
munstycket på slangen enligt 
bilden. 

Tryck reglaget till vänster 
innan slangutrullning. 

 
Gå bort till ”nyckelskåpet”. 

 
Tryck Din ”nyckel” mot den blanka 
knappen. 
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Slå därefter in Din pinkod, avsluta med 
ENT. 

Tryck ”1” för att välja AVGAS-pumpen. 

Starta PUMP 1 genom att trycka på den 
vänstra gröna START-knappen för 
AVGAS. Tanka! 

AVGAS 100LL 

När Du tankat klart stoppar 
Du pumpen genom att trycka 
på röda knappen . 
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”Styr” in slangen med jämn 
fördelning över trumman samtidigt 
som Du trycker på knappen. 
Rulla in återledningskabeln. 

Stäng dörrarna (glöm 
inte haken på vänstra 
dörren) och lås 
hänglåset. 

Stäng kranen på baksidan av 
skåpet . 

AVGAS 100LL 

 Tryck reglaget till höger 
innan slanginrullning. 
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NÖDCHECKLISTA 
AVGAS 100LL 

  
-Vid eventuell brand, använd brandsläckare 

  
-Larma 112 samt 016-94020 

Vid eventuellt läckage: 
 
-Tryck på NÖDSTOPP 
 
-Stäng kranen på baksidan av skåpet: 
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JET A1 

Börja med att låsa upp  
tankskåpet märkt ”JET 
A1”. 

Hänglåset sitter under 
”gummiläppen”. 

Kontrollera att nödstoppet 
är utdraget. 

Vrid kranen på baksidan av 
skåpet till öppet läge. 
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Kranen är i öppet läge när den 
vrids längs med röret. 

JET A1 

Dra ut o koppla återled-
ningskabel. 

Tryck reglaget till vänster 
innan slangutrullning. 

Nollställ räkneverket. 
Du får även en redovisning i 
nyckelskåpets fönster på antal 
liter. 
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Gå bort till ”nyckelskåpet”. 
 

 
Tryck Din ”nyckel” mot den 
blanka knappen. 

Slå därefter in Din pinkod, avsluta med ENT. 

JET A1 

Rulla ut slangen och placera  
munstycket på slangen enligt 
bilden. 
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Tryck ”2” för att välja JET A1-pumpen. 

Starta PUMP 2 genom att trycka på den 
högra gröna START-knappen för JET A1. 
Tanka! 

JET A1 

När Du tankat klart stoppar 
Du pumpen genom att 
trycka på den nedersta av de 
tre knapparna. 
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”Styr” in slangen med jämn 
fördelning över trumman, 
samtidigt som Du trycker på 
knappen. 
Rulla in återledningskabeln. 

Stäng och lås skåpet. 

Stäng kranen på baksidan 
av skåpet . 

JET A1 

Tryck reglaget till höger 
innan slanginrullning. 
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NÖDCHECKLISTA 
JET A1 

  
-Vid eventuell brand, använd brandsläckare 

  
-Larma 112 samt 016-94020 

Vid eventuellt läckage: 
 
-Tryck på NÖDSTOPP 
 
-Stäng kranen på baksidan av skåpet: 
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91/96 UL 

Börja med att låsa upp  
tankskåpet märkt 
”HJELMCO 91/96 UL”. 

 
Nollställ räkneverket. 
 
 
 
 
Rulla ut och koppla 
återledningskabeln. 

 
Gå bort till ”nyckelskåpet”. 
 

Rulla ut slangen och placera  
munstycket på slangen enligt 
bilden. 
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Slå därefter in Din pinkod, avsluta med ENT. 

Tryck ”3” för att välja 91/96-pumpen. 

Starta pumpen genom att placera 
strömställaren i läge ”START”. Den sitter 
på vänstra insidan av 91/96-
anläggningen. Tanka! 

91/96 UL 

 
Tryck Din ”nyckel” mot den 
blanka knappen. 
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Slangen hängs upp så att den ej har 
kontakt med underlaget. Detta för att 
undvika fastfrusen slang vintertid. 
*Gör EJ som på bilden*. 

Häng slangens munstycke 
innanför den låsbara 
dörren. 

Stäng och lås skåpet. 

 
När Du tankat klart slår Du 
av pumpen. 
 
 
 

91/96 UL 
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NÖDCHECKLISTA 
91/96 UL 

-Placera slang och munstycke innanför invallningen 

  
-Vid eventuell brand, använd brandsläckare 

 

-Larma 112 samt 016-94020 

Vid eventuellt läckage: 
 
-Stäng av pumpen 
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*Tänk på att stänga av mobiltelefonen i samband med tankning* 
 
 
 
Kontaktinfo: 
016 - 940 20 (Eskilstuna Flygplats) 
ats@eskilstunaflygplats.se 
www.eskilstunaflygplats.se 
 
 
 
COM: 
126.850 (Eskilstuna AFIS) 
130.600 (Västerås TWR) 
120.150 (Sweden Control) 
129.175 (Sweden Control, norr om ESSU) 
 
 
 
NAV: 
402 (LX - NDB) 
362 (NN - NDB) 
110.90 (SU - ILS LOC DME) 
112.80 (ARS - VOR DME) 
 
 
 
Väderinfo: 
www.eskilstunaflygplats.se - Klicka på för en översikt av väderläget 
www.lfv.se/fpc 
www.aro.lfv.se 
08-797 63 40 (Flight Planning Center) 
127.600 (Stockholm VOLMET) 
122.600 (Arlanda MET Office) 
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TREVLIG FLYGTUR 
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- AVSIKTLIGT BLANK - 


