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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 gassflaske rack. 
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.

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.

Brukerkontroll

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.

Forsikre deg om at grating er sikret i sidepaneler.

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.

Lasting & Operation

Åpne dører og sikre dem med T- krok eller karabinkrok.

Åpne låsesystem på rampen og løft forsiktig ned rampen.

Påse at det ikke er prsoner i nærheten som kan komme i klem
Last inn gassflaskene mekanisk ved hjelp av gassflaske truck 
eller tralle når det er mulig.

Forsikre deg at gassflaskene lagres stående og at de har 
samme diameter.

Forsikre deg at lasten er mest mulig I senter ved bruk av 
låsesystemet. 

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

Pass på at flasker uten ventilbeskyttelse er dekket..

Pass på at flaskene er sikret og at låsepinner er montert rett.
Løft opp rampen og sett i låsepinne.

Lukk døren og påse at låseklo er i lås oppe og nede og sett på 
karabin kroken.

Operational Excellence
Brukerveiledning for sikker bruk av: Gass flaske Racks 
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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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Gass flaske Racks

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