
 
  

TRYGG 

Sizes 

Contact surface 

Recommended 

Strap 

TRYGG 

 

 

F3,25T 30 mm  

2ton 

Fits 3.25 ton 

Shackle From 

Greenpin & 

GN Rope Fittings 

F4,75T 50 mm 

3ton 

Fits 4.75 ton 

Shackle 

F6,5T 

 

60 mm 

5ton 

Fits 6.5 ton 

Shackle 

 

F12T  100 mm 

10ton  

Fits 12 ton 

Shackle 

F17T 150 mm 

15ton 

Fits 17 ton 

Shackle 

 

Before use: 

Check if labelling is visible and readable and that the information matches the product. Make sure it is not:  

• deformations, notch/impact damage, cracks, heat damage/welding spatter or chemical damage 

• If damaged, replace with new! 

 

Use of the equipment: 

• Secure the adapter with strips so it does not become a falling object, as well as it keep the sling in place. This step should be 

done on ground level to minimize the risk 

• Must be used only with the correct size shackle, and never adaptor vs adaptor!  

• Never overload! Never use Trygg if you can see damages or if it’s been overloaded! 

• Lift calmly and without unnecessary dynamic forces 

• Trygg can be used in temperatures between -40 to +50 degrades Celsius 

• Only one sling per shackle insert 

• Important to use identical slings from the same manufacturer, given the requirements for minimum contact diameter may 

vary from different manufacturers 

• Never use in ways not described in this dockument! 

 

After using the equipment: 

• After use, the product should be inspected for wear and damage that may have occurred during use. 

Info: 

Trygg, is not subject to yearly inspection, as it is only an accessory that increases the diameter of the shackles 

Instructions can be revised without further notice.   

 

 

Instructions for use for  

TRYGG 

(Shackle insert to increase contact 

diameter)   
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General info;  

Before using this equipment, read the instructions in this document!  

Trygg, is an additional product designed to increase the contact diameter to the minimum recommended by manufacturers of fiber slings.  

SafeT AS, is not responsible for improper use. 
 



 
  

TRYGG 

Størrelser 

Anleggsdiameter 

Anbefalt stropp 

TRYGG 

 

F3,25T 30mm  

2tonn 

Passer på 3,25 tonn 

H-Sjakkel 

Fra Greenpin & 

GN Rope Fittings 

F4,75T 50mm 

3tonn 

Passer på 4,75 tonn 

H-Sjakkel 

F6,5T 

 

60mm 

5tonn 

Passer på 6,5 tonn 

H-Sjakkel 

 

F12T  100mm  

10tonn 

Passer på 12 tonn 

H-Sjakkel 

F17T 150mm 

15tonn 

Passer på 17 tonn 

H-Sjakkel 

 

Før bruk:   

Sjekk at merking er lesbar, og at informasjonen stemmer. Kontroller at det ikke er; 

• Deformasjoner, hakk/slagskader, sprekker, varmeskader/sveisesprut og kjemikalieskader 

• Hvis skader, bytt ut med ny! 

 

Bruk av utstyret: 

• Sikre adapteret med strips, så det ikke blir en fallende gjenstand, samt holder stopp på plass. Dette steget bør gjøres på 

bakkenivå, for å minimere risiko. 

• Må kun brukes med korrekt størrelse sjakkel, og aldri adapter mot adapter! 

• Overbelast aldri! Aldri bruk Trygg hvis den har blitt overbelastet! 

• Løft rolig og uten rykk 

• Trygg kan brukes i temperaturer mellom -40 til +50grader celsius 

• Kun en stropp pr. sjakkelinnsats. 

• Viktig at det brukes like stropper fra samme produsent, mtp. At krav til anleggsdiameter kan variere fra ulike produsenter 

• Aldri bruk på andre måter enn beskrevet i dette dokumentet! 

 

Etter bruk av utstyret:  

• Etter bruk bør TRYGG inspiseres med tanke på slitasje og evt. skader som kan ha oppstått under bruken. 

Info:  

Trygg, er ikke underlagt årlig kontroll, da den kun er et tilleggsutstyr som øker diameteren i sjakler 

Instruksjoner kan bli revidert uten varsel. 

 

 

Bruksanvisning for  

TRYGG 

(Sjakkel-innsats for å øke 

anleggsdiameter)   

Side 1 av 1  

Generell informasjon  

Før bruk av dette produktet, les instruksjonene i dette dokumentet 

Trygg er et produkt utviklet for å øke anleggsdiameteren til minimum anbefalt av produsenter av fiberstropper.  

SafeT AS, er ikke ansvarlig for feil bruk.  


