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Generell informasjon 
Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og 
teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og 
kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk 
informasjon finnes i produsentens instrukser og datablader. 
 
Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdende skulle tilsi 
dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544». All løfting og 
senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser. 
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Bruksområde:  
 
Strekkfisker brukes for til finjustere strekkrefter.  
Dersom det benyttes strekkfisker i løftearrangement, skal de være sertifisert og godkjent for løfting. 
Kontrollpunkter før bruk:  
 
• Strekkfisker som er godkjent for løft, skal være merket med CE, WLL, fabrikant og 

sporbarhetsmerking. 
• Påse at gafler/bolter og gjengeparti ikke er deformert, eller ha sprekker, hakk, groper eller 

korrosjon.  
• Sjekk at bevegelige deler fungerer før bruk.  
• Påse at delene er montert korrekt. 

 
Sikker bruk av utstyret: 
 
• Produktet er levert med en samsvarserklæring. Denne skal alltid være tilgjengelig ved bruk. 
• Komponenter må brukes i henhold til produsentens instrukser. 
• Velg riktig type strekkfisk for den aktuelle bruken, med korrekt tillatt arbeidsbelastning.  
• Unngå bruk som medfører bøyningskrefter, ustabile laster eller laster som påfører overbelastning. 
• Maksimalt tillatt belastning må aldri overskrides. 
• Før det påføres last er det viktig å sikre at endestykkene er låst trygt. 
• Ved å dreie midtstykket rundt kan man stramme eller slakke strekkfisken. 
• Strekkfisken låses med mutter, kontrollere at avstander er ca. like lange(se bilde lenger ned). 
• Strekkfisken må ikke lengdejusteres under løft. 
• Produktet skal ikke varmebehandles, skal ikke brukes i sammen med syrer, alkalier eller åpen 

flamme. 
• Det er ikke tillatt å endre på eller reparere produktet. 
• All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser. 
• Aldri stå under eller i umiddelbar nærhet av hengende last! 

 

Strekkfisk låses med mutter 

 

         Kontrollere at avstander er ca. like lange  

Inspeksjon/Kontroll etter bruk: 
 
• Etter bruk må strekkfisken sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner. 
    Avdekkes feil, skal strekkfisken merkes med kasseringsfargen hvit, og erstattes med ny, inntil 

strekkfisken er kontrollert av sakkyndig virksomhet. 
• Strekkfisker skal lagres tørt på et egnet sted. 
• Påse at gjenger er tilstrekkelig smurt. 
 


