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Rental and inspection of lifting equipment

Tlf: +47 51 64 69 90   E-post: post@john-dahle.no   www.john-dahle.no  

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Luftdrevne taljer 
og løpekatter

• Kapasitet fra 0,5 til 50 tonn WLL

• Velegnet til bruk både i industri og offshore

• Bygges med ønsket løftehøyde og tablålengde

• Galvanisert kjetting

• Integrert løpekatt kan fås lavtbyggende

• Atex sone 1 og 2 på forespørsel

• Luftforbedringsutstyr

• Også manuelle løpekatter i utleieparken

UTLEIE
De senere årene har vi i samspill med våre kunder opp arbeidet oss en solid utleiepark 
innenfor forskjellige produkt områder, og både bredden og dybden i ut valget er under 
stadig utvikling. Vi ønsker å overgå dine forventninger gjennom raske leveranser uten 
kvalitetstap. At utstyret er tilstrekkelig kontrollert og at korrekt dokumentasjon medfølger, 
er en selvfølge.
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tiger ROV-taljer

Med over 50 års erfaring har Tiger 
blitt en foretrukket produsent av 
taljer for bruk i forbindelse med 
undervannsoperasjoner. 

Vi tilbyr: 

• 3, 10, 15 eller 20 tonn WLL

• Balansert design for enkel installasjon

• Ramme og håndtak i rustfritt (316) stål

• Kraftig og fleksibel kjettingoppsamler

• Forskjellig utførelser:

 - «Hydraulic hot stab»

 - «Rotary torque receptable»

 - «D, T & Fishtail direct drive»

 - «QD Direct drive couplings»

509



 

17
 U

tl
ei

e 
og

 s
ak

ky
nd

ig
 k

on
tr

ol
l Utleie og sakkyndig kontroll

Rental and inspection of lifting equipment

Tlf: +47 51 64 69 90   E-post: post@john-dahle.no   www.john-dahle.no  

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Carpenterstoppere

• Fra 12 mm til 76 mm – andre størrelser på forespørsel

• Tilpasset 6x36 wire – andre konfigurasjoner kan leveres

• Velegnet til bruk både i industri og offshore

Veie- og måleutstyr

• Lastceller fra 5 til 500 tonn WLL – leveres med sjakler ved behov*

• Lastsjakler fra 100 til 400 tonn WLL*

• Wirestrekkmåler – kan tilpasses opp til 52 mm wire

• Atex sone 2 (Sone 1 planlagt klart i løpet av sommeren 2016)

• Spesialdesign etter kundes behov

• Kompresjonsceller opp til 400 tonn WLL

*Kan leveres i telemetrisk utførelse og med kabler. IP 69 koblinger på forespørsel.

Har du behov for større dimensjoner eller trenger annet  
relatert utstyr, ikke nøl med å ta kontakt.

Oppdriftselementer

• Fra 8 til 1000 kg

• Kan brukes ned til mellom 500 og 1500 meters dybde 
avhengig av type

• Andre størrelser og konfigurasjoner kan skaffes
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

SAKKYNDIG 
KONTROLL
Med over 100 års erfaring har vi opp
arbeidet oss en betydelig praktisk og 
teoretisk kompetanse innenfor løfte
utstyr. Dette kommer deg som kunde 
til gode når vi kontrollerer ditt utstyr.

Vår kontrollvirksomhet er underlagt strenge 
prosedyrer kvalitetstyrt gjennom ISO 9001, 
dette sikrer at vi alltid leverer våre produkter 
og tjenester med den best kvalitet og ser
vice. Det er viktig for oss å utføre jobben 
på en effektiv og sikker måte, og for å få 
dette til bruker våre erfarne medarbeidere 
Onix Work, en funksjonsrik og veltilpasset 
dokumentasjons løsning for både land og 
sjøbasert virksomhet. Denne bidrar til at du 
som kunde og utstyrs eier oppfyller aktuelle 
myndighetkrav samtidig som dine praktiske 
behov kan bli ivaretatt på en god måte.

Vi er sertifisert av Norsk Sertifisering AS, 
vår sak kyndige virksomhet er S1 godkjent 
innen kontrollgruppene G7, G10 og G11.

I tillegg til våre kontrollører har vi også dyk
tige ingeniører med på laget som kan utføre 
styrkeberegninger og design av løfteutstyr.

Vi jobber alltid mot å finne de beste løs
ningene som er tilpasset den enkelte kunde. 
Derfor er viktig for oss at vi har en god dialog 
og et godt samarbeid med våre kunder.

På vakttelefonen kan vi nås 24 timer i døgnet 
noe som gjør oss alltid tilgjengelig for våre 
kunder og samarbeidspartnere.
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