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 Informasjonen I denne bruksanvisningen må gis til brukere av utstyret 
Dette dokumentet er utstedt i samsvar med kravene i DNV GL 2.7-1 og ISO 10855. Det skisserer vedlikehold og sikker 
bruk av basketer og er basert på Oil & Gas UK “Best Practice for the Safe Packing & Handling av last til og fra 
offshore lokasjoner ”. Den bør leses sammen med instruksjonene for sikker bruk av løfteutstyr.

Denne informasjonen er av generell karakter og dekker bare hovedpoengene for sikker bruk av basket. Det kan 
være nødvendig å supplere denne informasjonen for spesifikke operasjoner.

Alltid

Sørg for at operatørene bruker passende personlig 
verneutstyr (PPE), iht gjeldende krav.

Sørg for at operatørene er opplært og kompetent.

Sørg for at farlig gods sendes i samsvar med kravene i ADR, 
IMDG-koden.

Når det er aktuelt, må du sørge for at feste for sling brukes 
når enheten ikke løftes. Toppløkken må plasseres gjennom 
rørbraketten for å sikre at ingen del av sling er i kontakt 
med bakken.

Aldri

Aldri bruk utstyr uten å utføre en brukerkontroll før bruk.

Aldri bruk utstyr som ikke har blitt regelmessig inspisert og 
sertifisert.

Aldri bytt løfteutstyr uten godkjenning av en kompetent 
person.

Aldri bruk utstyret utenom det tiltenkte formålet.

Forsikre deg om at kjetting og karabinkrok er på plass og 
passer til formål der det er aktuelt.

Forsikre deg om at nettene er egnet for formålet.

Sørg for at skiltet på unit er leselig og viser tilstrekkelig 
sertifisering.

Sørg for at sikkerhets-, identifikasjons- og 
informasjonsmerking er tydelige og lesbare.

Forsikre deg om at løftesettet er riktig utstyrt med sjakler og 
splinter og er riktig montert.

Forsikre deg om at løftesettet er fri for tydelige tegn på 
skader, f.eks. slitasje, korrosjon, slitasje, kjemisk angrep og 
mekanisk skade.

Sørg for at strø, eventuelle krybber og bevegelige 
endevegger er fri for tydelige tegn på skade og er 
funksjonelle.

 Lasting & Operasjon

Ved lasting av en basket utstyrt med avtakbar side.. Forsikre 
deg om at alle låsebolter er løsnet fra hovedrammen, og at 
personer står i en sikker sone mens gaffeltrucken fjerner 
avtakbar side. Oppbevar siden ved hjelp av et spesialbygd 
stativ eller lignende.

Forsikre deg om at lasten er jevnt fordelt på gulv og ikke 
overstiger nyttelasten til enheten.

Forsikre deg om at lasten er sikkert sikret ved hjelp av de 
medfølgende surrefester.

Bruk nettfestene for å feste nettet til CCU.

Når du bruker brakett til sling, holder du den nedre hylsen 
med en hånd og løfter i vertikal retning, mens du med den 
andre hånden setter toppløkken inn i og lukker hylsen for å 
låse slinget på plass.
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Brukerkontoll

Forsikre deg om at dører, hengsler og låsesystem 
fungerer som de skal og at det ikke er skader.

Sørg for at lasteramper fungerer som de skal med 
hengselbolter og låsemekanisme beveger seg fritt og er 
uskadet.

Forsikre deg om at festeinnretningene (stang eller jekk) 
fungerer som de skal med hengsler, pinner osv. og kan 
beveges fritt og er uskadede.

Forsikre deg om at festepunktene er på plass og passer til 
formålet.



Side 2 av 3

Flytting & Transport

Forsikre deg om at alle skilt og merking er på plass og 
samsvarer med IMDG-koden.

Forsikre deg om at tak, trucklommer, ramme osv. er fri for 
fallende gjenstander.

Forsikre deg om at den totale last (payload) ikke overstiger 
enhetens maksimale totalvekt (MGW)

Forsikre deg om at alt løft utføres ved bruk av trucklommene 
eller påmontert løfteutstyr.

Løfting må utføres av kompetente personer i samsvar med 
en gjeldende løfteprosedyre.

Vedlikehold & Inspeksjon

Bevegelige deler som hengsler, låsesystem, sjakler osv. må 
smøres regelmessig for å sikre fri bevegelse og forhindre 
korrosjon.

Malingsskader må behandles regelmessig for å forhindre 
korrosjon.

Løftesett skal som minimum kontrolleres:

• Grundig kontroll (årlig kontroll) med intervaller som ikke
overstiger 12 måneder.

• Ikke-destruktiv (NDE) kontroll og visuell kontroll av
komponenter og koblingsløkker med intervaller  som ikke
overstiger 48 måneder.

• Ikke-destruktiv (NDE) kontroll og visuell kontroll av kjetting
legger med intervaller som ikke overstiger 48 måneder

Basket og «half hight» containere skal som minimum
kontrolleres:

• Visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 12
måneder.

• Ikke-destruktiv (NDE) kontroll og visuell kontroll med
intervaller som ikke overstiger 48 måneder.

• Prøvebelastning, ikke-destruktiv (NDE) kontroll og visuell
kontroll etter betydelig reparasjon eller modifisering.
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Baskets & Half Height containers

. NB. Designet er kanskje ikke fullstendig representativ for 
selve basketen. 
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