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Anbefalinger for lagring

Langsiktiglagring:
I de tilfelle du skal lagre 
en skuffe med KVX GET for 
en lengre periode (over 3 
måneder) anbefales det at 
alle boltene på GET løsnes 
og smøres opp slik at deler 
er spenningsfrie under 
lagring. Dette er fordi høyfast 
stål er utsatt for stress 
korrosjonsprekker (SCC) under 
lagring. SCC forekommer ikke 
når skuffen er i jevnlig bruk 
pga. under bruk foregår det 
en form for utgjevning av 
spenninger.  

For å ivareta lengst mulig 
levetid og eventuell garanti 
anbefales følgende utført.

Før lagring av skuffe, anbefaler KVX:
1)  Rengjør skuffe med vann, spesielt rundt GET-system og bolter for å fjerne 

smuss og rusk. (Høytrykkspyler anbefales.)
2)  Løsne og skru ut alle boltene og KVX-godkjent fett.  

Følg KVX Sikkerhets og  KVX-installasjonsprosedyrer.
3)  Kontroller visuelt at skuffen/GET er fri for skade.
4)  KVX anbefaler at det benyttes rustbeskyttelse på kontaktflater tilhørende bolt, 

tann og forstykke.
     -   benytt miljøvennlig rustbeskytter.
     -   dersom det oppstår ny rust smør på ny beskytter
     -   KVX-fett kan også benyttes som beskytter
5)  Smør også gjenger med KVX-fett.
6) Monter tilbake GET med de riktige boltene – trekk til med håndkraft. 
7)  Et godt tips er å merke skuffe med:  

SJEKK AT BOLTER ER RETT TILTREKT FØR BRUK!
8)  Ta aldri i bruk en skuffe som har vært lagret uten å kontrollere 

tiltrekningsmoment på skuffe. 

Før du tar skuffe/G.E.T. tilbake i drift, husk: 
1) Kontroller integriteten til skuffe og GET,.
2)  Inspiser kontaktflater på forstykke, GET og bolter.  

Fjern om nødvendig rust, smuss og skitt.  
3)  Eventuell rustbeskyttelse må fjernes fra alle flater, bolter og konner før 

tiltrekking med rett moment. Påfør om nødvendig nytt lag med KVX-godkjent 
fett på bolter, gjenger og kon. 

4)  Bruk KVX Installasjonsprosedyre for å feste boltene nødvendig og rett moment.
5)  Ta aldri i bruk en skuffe som har vært lagret uten å kontrollere 

tiltrekningsmoment på skuffe.

LANGTIDSLAGRING  
AV G.E.T.
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TILTREKK 
ALLTID BOLTER 

MED RETT 
MOMENT FØR 

BRUK!

Tiltrekk bolter iht.  
KVX installasjonsprosedyre  
før utstyret settes i bruk!.

Vennligst spør din KVX-forhandler eller  
besøk KVXs hjemmeside: kvx.no (eller skann QR-koden)  
for å få KVX installasjonsprosedyrer.

MERK!
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