
PBM Inspectie

Inspectieformulier
CARABINER / ABSEILACHT

Eigenaarsinformatie PBM informatie

Eigenaar Model

Adres Serie no

Productie datum

Aanschaf datum

Identific. Ingebruikname

(Uniek idendificatienummer) Fabrikant

1. Historische controle
Gebruiksvoorwaarden of Uitzonderlijke Gebruik van dit artikel wordt alleen mogelijk gemaakt voor klimmen of daaraan gerelateerde 

gebeurtenissen tijdens gebruik. activiteiten (inzet PBM). Het is niet toegestaan dit artikel anders als PBM in te zetten.

Valregistratie: -

Dit inspectieformulier dient tijdens gebruik getoont te kunnen worden.

NvT

2. Opmerkingen vooraf
Aanwezigheid en leesbaarheid van het serienummer en de CE-markering

Deze inspectie dient jaarlijks of na signeleren mankement of na een val (factor 0.3 of hoger), te worden uitgevoerd.

Voorafgaande gebruik dient de gebruiker altijd een gebruikersinspectie uit te voeren. (visuele beoordeling)

Voorafgaande PBM inspectie is reinigen met water / groene zeep en licht smeren (Exclusief grafietpoeder) toegestaan.

NvT

Goede conditie (G) Te monitoren (TM) Te repareren (TR) vernietigen (R) Niet van toepassing

Aanwezigheid en leesbaarheid van het serienummer en de CE-markering

Geen aanpassingen of ontbrekende elementen. (lak niet toegestaan)

3. Het frame
Staat van het frame (Inkepingen, slijtage, scheuren, vervorming, corrosie….)

Slijtage door touw of ankerpunten 

Staat van het neusstuk (Inkepingen, slijtage, scheuren, vervorming…..)

4. De snapper
Staat van de snapper (Inkepingen, slijtage, scheuren, vervorming, corrosie….)

Het sleutelgat is vrij

Staat van de klinknagel (barsten, vervorming, corrosie, speling….)

De snapper opent volledig

Staat retourveer (Corrosie, functioneren)

Uitlijning snapper op het neusstuk 

5. de borging (Afhankelijk model)
Staat van de borghuls (Inkepingen, slijtage, scheuren, vervorming, corrosie….)

Functioneren borghuls (Borghuls is zonder weerstand volledig te openen en te sluiten)

Functioneren borghuls (schroevers mogen niet draaibaar zijn op stop-posities)

Opmerkingen (Kenmerken: kleur, kleur snapper, vorm, model sluiting….)

UITSPRAAK Uitgevoerd door

Geschikt voor gebruik Namens

Aan dit formulier zijn géén rechten te ontlenenen het is alleen ter registratie van een aantoonbare visuele controle.
Deze inspectie is een momentopname, de gebruiker accepteert volledige verantwoordelijkheid tijdens activiteiten.

Geschikt voor gebruik Namens

NIET Geschikt voor gebruik Datum Volgende inspectie
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