
www.otic.no KUNDE / CLIENT: Swire Oilfield Services AS FORM. NR. 4 

SERTIFIKAT NR. / CERTIFICATE NO: 220611.4 

Nr. 216 
for prøving og undersøkelse av kjettinger, ringer, kroker, sjakler, svivler, 

blokker og andre løftredskaper / for testing and examination of chains, rings, 
shackles, swivels, blocks and other lifting equipment. 

Kjenningsnr eller 
merke / Distinguishing 

number or mark

Angivelse av det som er prøvet med oppgave over materiale og dimensjoner (for 
kjetting bør lengden over 10 løkker oppgis) / Description of gear 

Antall av det 
som er 
prøvet / 

Number tested 

Dato da 
prøven ble 

utført / Date of 
test 

Anvent 
prøvevekt 

(last) / Test load 
applied
Tonn(5)

Tillatt
arbeidsbelstni 
ng / Workload 

limit
Tonn(6) 

SW-FMC-047 Swire Basket

ref. Certificate of Compliance

Max tillatt arb.bel. / Max working load: 22,24 Tonn
Tara / Tara: 8,76 Tonn
Gross / Gross: 31 Tonn
Serienr / Serialno:: P1000074924 
Produsent / Manufacturer:: Zremb

I henhold til maskindirektivet 522/Acc to machine directive 522 

1 22.06.2011 46,5 22,24 

TIO/TAD 4 stk. Anja Offshore sjakkel m/bolt

Max tillatt arb.bel. / Max working load: 13,5 Tonn
Serienr / Serialno:: TIO/TAD
Produsent / Manufacturer:: Gunnebo-Anja

4 22.06.2011 27 13,5 

242063.1&2 2x2-Part Wireskrev 
* Brukt i par som 4-Part.

Max tillatt arb.bel. / Max working load: 31 Tonn
Lengde / Length: 2x7900/2x6720 mm
Vinkel / Angle: 30 °
Diameter / Diameter: 30 mm
Ringer / Rings: Løkke: M8W-36 (N1PA)
Parter / Parts: 6 Antall
Slagning / Lay: Høyre Krysslått
Tråder / Threads: 36+IWRC Antall
Serienr / Serialno:: 242063.1&2
Produsent / Manufacturer:: W.Giertsen Services AS

I henhold til maskindirektivet 522/Acc to machine directive 522

(7) Ble redskapet undersøkt av en sakkyndig person etter prøvebehandlingen og funnet å ha utholdt belastningen uten deformasjon og 
å være fri for brudd, brist eller feil? / Was the gear inspected by the authorized person found to sustain the test load without 
deformation, cracks or defects ?

(8) Navn og adresse til fabrikaten eller forhandleren / Name and address of maker or producer.

(9) Navn og addresse på den institusjon, firma eller person som utførte prøven og undersøkelsen / Name and address of association, 
public service or firm performing the test.

(10) Den ansvarshavendes stilling i ovennevnte institusjon eller firma som utførte prøven og undersøkelsen på eget ansvar, hans 
kvalifikasjoner for dette arbeidet / Position in public service, association, company or firm named above of the person who performed 
the test. 

Ja 

Zremb 

OTIC as, P.O. Box 122
4056 Tananger 

Sakkyndig 

Jeg attesterer herved på vegne av dem som er nevnt i ovenstående nr. 8*/9* at de nevnte overnevnte oppgaver er riktige iht. best nr: 522/544/555/608EEC, 89/392EEC, 
91/368EEC, 93/68EEC / I certify on behalf of OTIC ANS that the above particulars are correct acc to best no: 522/544/555/608EEC, 89/392EEC, 91/368EEC, 93/68EEC.

Tananger, den 22.06.2011 
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