
Čtyřmístný jednomotorový hornoplošník Cessna 182R

Jedná se o movitou věc „Čtyřmístný jednomotorový
hornoplošník Cessna 182R“, OK-LKP, výrobní číslo:
182-67924.

Lokalita: Benešov
1.prohlídka: 6.12.2017 10:30
2.prohlídka: 20.12.2017 10:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 784 700,- Kč
Odhadní cena: 1 121 000,- Kč
Vyvolávací cena: 784 700,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 202/2017-N
Zahájení dražby: 11.1.2018 11:20

Podrobný popis

Letoun Cessna 182 R je lehký, jednomotorový, hornoplošník, čtyřsedadlový letoun s pevným
podvozkem příďového typu a uzavřenou kabinou pro pilota. Cessna 182 je po modelu Cessna 172 druhý
nejoblíbenější model malého sportovního letadla Cessna. Je poháněn čtyřdobým, vzduchem chlazeným
pístovým motorem s protilehlými válci bez reduktoru se stavitelnou vrtulí. Letoun je určen pro piloty
s menší letovou zkušeností ve všeobecném letectví a leteckou turistiku. Vzletová hmotnost: 1406 kg;
Druh pohonu: Pístový; Počet motorů: 1; Výrobní číslo: 182-67924; Rok výroby: 1981; Výrobce: Cessna
Aircraft Company; Typ motoru: O-470-U; Druh motoru: Continental O-470 je čtyřdobý, vzduchem
chlazený šesti válcový motor s protilehlými válci bez reduktoru, s karburátorem a ve verzi U má výkon
172 kW; Výrobce motoru: Teledyne Continental Motors; Výr. číslo motoru: 820157-R; Typ vrtule:
C2A34C204-C/90DCB-8; Druh vrtule: dvoulistá, tažná, kompozitová; Výrobce vrtule: McCauley Propeller
Systems; Výr. číslo: 920890; Celkový nálet hodin od výroby: 4 660 hodin 49 min.; Celkový počet startů:
6 973; Kategorie letounu - Normální; Údržbu zajišťuje: AMO Letecká škola BEMOAIR č. CZ.MF.0033;
Povolení radiostanic od ČTÚ platné do 31. 12. 2020; Osvědčení kontroly letové způsobilosti platné do
14. 2. 2018. Drak letounu je v provedení varianty R bez zjevných dodatečných modifikací. Schválené
přístrojové vybavení umožňuje lety za podmínek VMC. Konstrukce je výrobcem navržena a vyráběna
pro bezgenerálkový provoz. Motor je na draku letounu namontován od poslední generální opravy a
systém vyšší údržby je každých 2000 h, nebo 12 let. Vyšší stupeň údržby na vrtuli je prováděn každých
šest let resp. je možné prodloužení běžné životnosti do GO na celkem 6 let + 2 x 1 rok. Na letadle jsou
instalovány další letadlové celky s omezenou životností či vlastním systémem údržby. Vnější povrch
letounu má převážně bílé zbarvení s červenými doplňky na trupu. Prakticky celý povrch letounu je v
dobrém stavu, Interiér letounu je v koženkovém čalounění. Veškerá dokumentace letadla je vedena
řádně, letoun je v řízeném prostředí organizace CAMO, ale v současné době není letově způsobilý.
Základními lhůtami jsou pokryty pravidelné prohlídky draku, pohonné jednotky a pravidelné roční
prohlídky k udržení letové způsobilosti, které jsou základním prvkem pro udržení letové způsobilosti.
Letadlo je odstaveno na letišti v Benešově.


