Bruksanvisning EH 09 – 013.02

Trekk og skjøtestrømpe for ståltau og kabler

Generell informasjon
Arbeidstilsynets forskrift nr. 1357 Utførelse av arbeid krever at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk
opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll..
Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.
Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkert bruk av utstyret, virkemåte, kontroll og vedlikehold

Bruksområde
Trekkstrømper – og gripestrømper brukes ved wire- og kabeldragning, avlastning, slangesikring og
wireutskiftning. Ved utskiftning av wire brukes ofte doble gripestrømper med presslås.
Leveres som enkle med øye, doble med to gripe-ender og åpne for å montere inne på en lengde som avlaster.

Bruk
Kabelstrømper monteres på wiren ved å åpne kabelstrømpen og presse denne sammen for deretter å tre den
sammenpressede strømpen på wire-enden.
Mellom ny og gammel rotasjonsfattig wire skal alltid dobbel kabelstrømpe med svivel benyttes. Dette for å hindre
at vridninger i den gamle wiren overføres til den nye.
Bruk aldri defekte kabelstrømper under montering av wire. En må alltid bruke kabelstrømper som er beregnet på
den dimensjonen wire en skal montere.

Montering
Når kabelstrømpen er satt i posisjon må en sikre enden som er tredd inn på wiren. Dette gjøres ved at en lager en
forhøyning ca 5 – 10 cm inn under kabelstrømpen. Merk av hvor enden slutter og tre tilbake kabelstrømpen.
Deretter mål 5 – 10 cm fra merket og sett av et punkt hvor det lages en forhøyning.
Forhøyningen lages ved at en bendsler wiren med bendselwire 3 – 6 tørn.
Deretter sikrer en enden på kabelstrømpen med en bendselwire eller en ståltråd ved å surre bendselwiren rundt
enden av kabelstrømpen. Deretter ruller en tape over bendslingen slik at der ikke er noen skarpe kanter som kan
henge seg fast under treding av wiren.
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Montering av bendselwire

Bendselwire påmontert på i enden og inne på wire

Tape enden slik at
denne ikke går opp

Fare
Gå aldri under ståltau som henger i en kabelstrømpe. Vær oppmerksom på at wiren kan bli dyttet ut av
kabelstrømpen dersom en treffer en skarp kant eller annet som forårsaker at enden på kabelstrømpen flytter seg.
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