
 

 

Slangepressekurs teori og praksis.   ( 2 dager ) 

Informasjon om kurset:  

 

På dette kurset vil du lære å velge riktige slanger, slangetyper, koblinger og presse dette sammen til 

en komplett hydraulikkslange. Kurset kombinerer teori og praksis og avsluttes med en skriftlig prøve. 

Kurset holdes over 2 dager med teori og praksis. 

NB: Etter fusjonen mellom Det Norske Veritas (DNV) og Germanischer Lloyd (GL), har reglene knyttet 

til autorisering av slangepressing endret seg. 

Det er IKKE lenger krav om å ha DNV-GL autorisasjon som slangepresser på person-nivå. 

Det er nå bedriften som presser slanger som skal være DNV-GL autorisert. 

NB: Gjelder på DNV-GL klassede skip – fartøy eller andre DNV-GL installasjoner. 

Personell som presser slangen skal inneha dokumentert sikkerhetsopplæring. 

Det får man ved å gjennomføre dette kurset, i.h.t gjeldende forskrifter og standarder. 

1. Kuplinger og slanger i et hydraulikk system. 

2. Kuplinger i hht ISO 8434, virkemåte og montering. 

3. Gjenger, flenser og tetningsprinsipper. 

4. Måltagning og målangivelser. 

5. Valg av slanger og slangetyper. 

6. Måltaking, kapping, skrelling, pressing og øvrig bruk av verktøy. 

7. Bruk av tolk for å kontrollere at pressingen har korrekt innvendig kollaps. 

8. Bruk av skyvelær for å kontrollere hylser og utvendig mål. 

9. Kontroll av utført pressing. 

10. Ettersyn og vedlikehold av slanger / Skadeanalyser. 

11. Informasjon om spesifikke kundekrav f.e.k.s. Statoils TR 1803 

12. Krav til slanger og fittings on-/offshore. 

13. Demonstrere trykktesting av slanger. Riktig presset og skadet slange. 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset? Kontakt oss: 

E-post: booking@biks.no Tlf: 55 70 70 55 / 934 99 382 

Direkte påmelding ved valg av dato biks.no   - Hydraulikkurs – Slangepressekurs 

Målgruppe: 

Drifts- og vedlikeholds-personell som skal bruke slangepresser og presse slanger på en sikker måte. 

NORSOK R-003 N OG R-005 N SINE ANBEFALINGER FOR PERSONELL SOM SKAL UTFØRE 

TILSYN OG VEDLIKEHOLD PÅ HYDRAULISK UTSTYR. 

ARBEIDSTILSYNET: 

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Best nr. 701 Kapittel 8: Krav til opplæring § 8-1 

 

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID - 1357 - BEST NR. 703: §10-1 & 10-2 

§ 10-1.Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved 

bruk 

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, 

kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2. 

§ 10-2.Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. 

DOKUMENTASJON:    Det utstedes kursbevis ved bestått kurs. 
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