
Oppbevaring av nylonforløper etter bruk.

Nylonforløper som er kontrollert og ikke har mangler lagres på et tørt sted , beskyttet for sollys. 
Fortrinnsvis i aluminiumskasse som er tilpasset størrelse/lengde på nylonforløper.

Revidert 01.2015

Kontroll av flettet nylonforløper med MOB-ring før og etter bruk:
Før og etter bruk gjennomføres følgende brukskontroll for å avdekke mangler eller feil:

- Merking med WLL, informasjon på merkebrikke må ikke overskrides.

- Serienummer, datomerking, utstyret må ikke brukes hvis det er utgått på dato.

- Sjekk for skader i kordeler.

- Varmeskader, knuter, kutt og sår.

- Kjemiske skader, unngå aggressive miljøer som syre o.l. Det finnes spesialutstyr for bruk i 
   slike miljø.

- Fremmedlegemer i stropp.

- Generelt tilsmussing

- Slitasje-/deformasjon- og friksjonsskader, iht. katalogmål på løftering/MOB-ring.

- Dersom skader eller mangler oppdages, merkes nylonforløper med HVIT farge og bringes til

  bestemt sted for kassering / reparasjon.

Generelt om sikker bruk av løfteredskap:

Sikker bruk av løfteredskap forutsetter at løfteredskapet er sertifisert og godkjent i henhold til forskrift om
Maskiner Best.nr.522, og gjennomgått periodisk sakkyndig kontroll hver 12. mnd.

Personell som  bruker løfteredskap skal ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring i hht. Forskrift om Utførelse 
av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, best. nr. 703. Opplæringen skal gi kunnskaper om 
oppbygging, betjening, bruksegenskaper,
samt vedlikehold og kontroll av det løfteredskapet som til en hver tid brukes.

Bruksanvisning Nr.072 for
Nadiro nylonforløper

NADIRO KULE versjon av nylonforløper:
MM13576925 - ø48mm. WLL 4 tonn, lgd. 10 mtr. m/ Nadiro kule/Drop in ball i enden, se side 2.



Prosedyre for å heise på plass redningsbåten 

Prosedyre for å heise på plass redningsbåt                                  NB: Se treningsinstruks ombord—drill ofte 

Plasser festekulene i festebrakettene. Sørg for at festekulene er sikkert festet i 
festebrakettene og at palen er i loddrett stilling. Se 
etter at den røde merkingen på palene ikke er synlig. 
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Løft håndtaket for nødutløsning tilbake til 
normal stilling.  

Prosedyre for å heise på plass redningsbåten etter en nødutløsning 

Plasser festekulene i festebrakettene. 
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1 
Sett på plass sikkerhetsbolten og plomben. 
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Rød merking synlig 

Sørg for at festekulene er sikkert festet i 
festebrakettene og at palen er i loddrett stilling. Se 
etter at den røde merkingen på palene ikke er synlig. 

Rød merking synlig 


