Vragen over de motoren van de Anthony Ruys

op Z4november 1992 hebben de motoren een zgn. A-inspectie gehad bij de KLM'
de motoren:
Nog geen maand later zijn er bij de crash vragen over alle drie
passagiers vóór de crash
o.a. in NoVA van 12 februari 1gg3 melden verschitlende
(Opmerking ten Hove: mii
brand te hebben gezien aan de rechterkant van het toestel.
tijkt dot een brond bij een motor begint. ln dit geval dus de rechter-motor)
defect was
Van de staartmotor was al voor de start bekend dat de straalomkeerder

-

-

-

geluid dat de motor maakt'
over de linker-motor zijn diverse opmerkingen over het
(zie pogino crosh)
van Faro ongeveer
Daarnaast is er de melding door de luchthaven-brandweer
toestel''
het
anderhalve minuut vóór de crash over'vlammen rond

motoren' zoals:
ln het onderzoeksrapport mis ik aandacht voor vragen over de
Sinds wanneer was de straalomkeerder defect?
van de passagiers
Welk onderzoek is gedaan naar aanleiding van de verklaringen
na de inspectie
Hoe komt het dat over alle drie de motoren vragen zijn, zo kort
(in mijn
waarom wordt in het rapport slechts bij twee motoren vermeld dat
van de crash zijn
vertaling).de geldende vliegwaardigheidsbewijzen tot de datum

-

overlegd'?
de motoren
Volgende pagina: gegevens uit het onderzoeksrapport over

Vragen over motoren

www.vliegramPfaro.nl

twee pagina's
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