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Légijármű

osztály,

besorolás:

Aircraft class, denomination:

Ultrakönnyü,
motoros vitorlázó
UL-Aeroplane,
UL-SLG

repülőgép

Típus / Type:
Modell / Models:

TAURUS

Gyártó:
Manufacturer:

PIPISTREL d.o.o. Ajdovscina

TAURUS 503 (Rotax 503)
TAURUS ELECTRO G2 (Electro 40/30)

Goriska cesta 50a, SI-5270 Ajdovsöina,

SLOVENIA

A Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatala,
a légiközlekedésröl
szóló 1995. évi XCVII. sz. tv. 46. §.-a alapján
elfogadta a Szlovén Köztársaságban
végrehajtott típusvizsgálatról
készült 2015.05.22-i
dokumentumot,
mely tanúsítja, hogya
légijármű az Szlovén Köztársaságban
érvényben lévő polgári repülőgépek
szerkesztés ére és gyártására vonatkozó szabványok
és normák szerint biztonságos
repülésre - a 2. és 3. pontban felsorolt dokumentációkban
foglalt feltételek mellett - alkalmas.
It is hereby certificated
that the report on the type-approval
procedure
- executed in Republic
has been accepted by the National Transport Authority Aviation Authority with respect to the
1995 on
civil
aviation,
which
certifies
that,
aceording
to
the
standards
the construction
and manufacture
of civil aircraft in Republic ofSlovenija,
the above aircraft=
described in the documentation
listed in paragraph
2. and 3. hereafter - is qualified as safe for

of Slovenija

dated

22.05.2015

46.§. of the Law No. XCVII
and
norms
with conditions
operation.

of
in force
on
and limitations

1.

Alkalmazás célja:
Purpose of operation:

rekreációs és magáncélú repülés, oktatás
recreational private and trainingflights

2.

A légijárműre vonatkozó műszaki adatokat és üzemeltetési korlátozásokat ajelen Típusalkalmassági Tanusítványhoz csatolt CAA
Slovenia SPTC st./TCDS No: 02/001-AT/ULN 04 (Rev 05, 22.05.2015, illetve legutolsó, jóváhagyott revizió) Adatlap tartalmazza.
Technical data and operation limitation concerning above aircraft is contetésiained in CAA Slovenia SPTC st./TCDS No: 02/00JAT/ULN 04 (Rev 05,22.05.2015 or latest approved revision) belonging to present Type Approval.

3.

Ezen Típusalkalmassági Tanusítvány kiadásával a korábban kiadott UL-09-2012 számú Taurus 503 Típusalkalmassági
Tanusítvány (2012 aug 16) hatályát veszti.
This Type Approval issued to replace the earliet Type Approval Taurus 503 No: UL-09-20l2

(J 6 A UG 2012.

Ezen Típusalkalmassági Tanusítvány Pipistrel-Hungary Kft (H-8200 Veszprém Kádártai u 33) kérelmére került kiadásra és csak a típus hazai
képviseletét ellátó kérelmező által felügyelt repülőgépekre érvényes. További felhasználásához a hatóság engedélye szükséges,
This Type Approval issuedfor Pipistrel-Hungary Kft (H-8200 Veszprém Kádártai u 33) and valid for aircraft monitored by this dealer only.
Use for other airplane permitted with authority approval only.
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