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1.Samsvarserklæring 
 
Vi bekrefter herved at utstyret samsvarer med de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet i 
forskrift om maskiner, bestillingsnummer 522. Denne samsvarserklæringen er ugyldig hvis 
utstyret endres eller brukes på en annen måte enn det er ment for uten etter først å ha konsultert 
oss og fått godkjenning for dette. 
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2. Generelt 
 
Krokene er ment brukt til løfting, senking, trekking eller sikring av utstyr og som et mellomledd 
mellom ståltau, kjetting, tau eller andre komponenter i undervanns (subsea) operasjoner.  
 
Alt arbeid med løfteredskap kan potensielt innebære fare for liv og helse ved feil bruk. Det er 
derfor viktig at personer som er involvert i løfteoperasjoner innehar tilstrekkelig opplæring og 
kompetanse til å utføre den aktuelle operasjonen på en trygg og sikker måte. Det skal kun 
brukes løfteredskap med gyldig sertifikat. Et løfteredskap må alltid inspiseres både før og etter 
bruk, blant annet for å avdekke eventuelle skader som har oppstått. Alle redskaper skal 
kontrolleres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12. måned. 
 
3. Begrensninger ved bruk 
 
Krokene kan brukes ved temperaturer fra -40 °C – 200 °C uten tap av styrkeegenskaper. 
Krokene må aldri overbelastes, modifiseres, varmebehandles, galvaniseres eller på andre måter 
endres uten godkjenning fra produsent. Krokenes oppgitte maksimale arbeidsbelastning (WLL) 
må ikke overskrides. Bruk i syrebad eller i områder med syre- eller kjemikaliedamp må ikke 
forekomme uten samråd med produsent. Sørg alltid for at belastningen på kroken overføres i 
lengderetningen. 
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4.Tekniske data: 
 
Materiale: Seigherdet legert stål, grade 8. 
Sikkerhetsfaktor: 4:1. 
Overflatebehandling: Gulmalt. 
Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C. 
Toleranse tabellverdier: +/- 5%. 
Anvendt statisk prøvingsfaktor: 2 × WLL. 

 

 



Bruksanvisning 

 

Crosby ROV krok L-562A  
 

 
Spesifikasjonene kan endres uten varsel. 
Bruksanvisninger er tilgjengelige på 
www.john-dahle.no   Bruksanvisning Crosby ROV krok L-562A  090118 6 

5.Bruk 
 
5.1 Før redskapet tas i bruk første gang 
Før kroken tas i bruk første gang, kontroller følgende: 
 

� at krok er nøyaktig som bestilt 
� at gyldig sertifikat er tilgjengelig 
� at ID-merking og tillatt maksimal arbeidsbelastning samsvarer med sertifikatet 
� at kroken er tilpasset løfteoperasjonen 

 

5.2 Kontroll av redskapet før og etter bruk 

Det er viktig at kroker alltid kontrolleres både før og etter bruk. Sjekk at: 
 

� all merking er tydelig og ikke mangelfull 
� krok ikke er deformert 
� krok ikke er slitt utover toleranseverdier 
� krok er fri for sprekker, hakk, groper og rust  
� låseleppen fungerer slik den skal 

 
 
Krokene har deformasjons indikatorer; 2 strategisk plasserte merker, ett rett under skaftet og 
den andre på krokspissen. Dette gjør det mulig å foreta en rask kontrollmåling for å finne ut om 
krokåpningen har endret seg og dermed indikere feil bruk eller overbelastning. Mål avstanden 
mellom merkene, avstanden skal være i hele eller halve tommer. 

 
 

 
 
Dersom kroken er skadet skal den tas ut av bruk, merkes med hvit farge og bringes til avtalt sted 
for kassering eller reparasjon. 
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5.3 Sikkerhet under bruk 

� Overskrid aldri oppgitt maksimal tillatt arbeidsbelastning (WLL). 
� Stå eller gå aldri under hengende last. Gjør også dine kolleger oppmerksom på at du 

skal starte en løfteoperasjon. 
� Bruk alltid det personlige verneutstyret som er påkrevd ved din arbeidsplass. 
� Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet. 
� Vær oppmerksom på at lasten kan rotere når den blir belastet. 
� Ved løft av lang last anbefales bruk av spredeåk. 
� Ha alltid klart for deg hvor du vil sette lasten ned og sørg for at dette området er ryddig.  
� Sørg for at belastningen på kroken overføres i lengderetningen. 
� Ved bruk i flerpartige skrev øker belastningen på kroken i samsvar med vinkelen på 

løftet.  
� Sørg for at lasten ligger korrekt i kroken. Belastningen må aldri ligge på låseleppen. 
� Når du plasserer to parter i kroken, sørg for at vinkelen mellom partene 

 ikke overstiger 45°. 
 

5.4 Etter bruk 

Etter bruk i saltvann bør kroken spyles ren med ferskvann og lagres tørt. 
 
 
6.0 Periodisk kontroll  
 
Det er kun sakkyndig virksomhet som skal forestå periodisk kontroll av redskapet. Denne 
kontrollen skal minimum gjennomføres hver 12. måned 
Det skal legges særlig vekt på følgende under inspeksjonen: 

 

En visuell periodisk inspeksjon for sprekker, groper, slitasje, kutt og deformasjon i samsvar med 
ANSI B30.10 og / eller gjeldende lover, forskrifter og bransjekrav.  
  
For ROV kroker som brukes i hyppige lastvekslinger eller pulserende belastninger, ROV-krok 
komponenter (krok, øyebolt og sekskantkroppen) og deres gjenger bør være periodisk inspisert 
med Magnetic Particle eller Dye Penetrant (Demontering vil være nødvendig). (Gjelder ikke 
helstøpte kroker). 
 
Demonter øyebolten og kroken fra sekskantkroppen (størrelser opp til og med 31.5t WLL), dette 
kreves at det fjernes 2 låsesplinter for å kunne skru ut øyebolt og krok. (Gjelder ikke helstøpte 
kroker). 
 
 
Bruk alltid nye låsesplinter når ROV-kroken monteres sammen igjen.  
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Etter montering, anbefaler Crosby en lasttest lik til 2 ganger ROV-krokens tillatte WLL.  
 
Bruk aldri en krok der kjeftåpning er utvidet, eller hvis krokspissen har blitt bøyd mer enn 10° ut 
fra krokkroppen, eller er i en hvilken som helst annen måte forvrengt eller bøyd.  
Merk: Låseleppen vil ikke fungere skikkelig på en krok med en bøyd eller slitt krokspiss.  
 
  
Slitasje grenser er vist i figur i figuren under. 

 
 
 

 

Fjern alle kroker som har sprekker, kutt eller groper. Kroker med groper eller kutt skal utbedres 
ved sliping i lengderetningen, følge konturen av kroken, forutsatt at den reduserte dimensjon er 
innenfor de grenser som er vist i figur 1. Kontakt Crosby Engineering for å evaluere eventuelle 
sprekker.  
 
Aldri reparere, endre, bearbeide eller omskape en ROV krok ved sveising, oppvarming, 
brenning, eller bøying.  
 
Fjern alle kroker med øyebolter som har korroderte/rustne gjenger på mer enn 20% av 
gjengepartiets lengde i sekskantkroppen.  
 
Bruk aldri en øyebolt hvis øyet eller bolten er bøyd eller avlang.  
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7.0 Kontaktinformasjon 
 
John Dahle Skipshandel AS 
Postboks 87 
4098 Tananger 
Sentralbord: +47 51 64 69 90 
E-post: post@john-dahle.no 
Nettside: www.john-dahle.no 
 
 
 


