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Skipaskrárnúmer

Skoðunarskýrsla gúmmibjörgunarbáts
Nafn: Kallmerki

Eigandi skips IMO nr.

Solas         Stærð  manna Gálgatengdur Já nei

Í lagi Ath. Í lagi Ath. Í lagi Ath. 

101 Hylki/Taska 401 Kasthringur með línu 501 Log kort útfyllt
102 Sprengibönd/hlekkir 402 Þak innan 502 Búnaður
103 Lengd fangalínu 403 Samsetning innan 503 Neyðarsendir
104 Merking hylkis 404 Merkingar 504 Pökkunarbönd

105 Fóðrun hylkis 405 Efni lofthólfa og botns 506 Lás niðurhífanlegra báta

106 Bátur blautur/rakur Já Nei 406 Ljós inni með rafhlöðu 507 Fangal. tengd C02 flösku

107 Fangalínu klossi 407 Strokkur 508 Neyðarbirgðir
Bátur að utan 408 Þverstífur
201 Þak 409 Festing þakboga
202 Loftnets gegnumtak 410 Líflínur með festingum
203 Endurskinsmerki 411 Festing búnaðar

412 Áfyllingarventlar
601 Tegund
602 Framleiðslunúmer

801 Vírhetta 603 Exp. rafhlöður dags.
206 Efni lofthólfa og borð 802 Pakkning Já Nei
207 Uppréttibúnaður 803 Stýring 701 NAP próf
208 Kjölfestupokar 804 Sprengivír 702 GI próf
209 Þakljós með rafhlöðu 805 Seríunúmer 703 FS próf
210 Uppblásið þrep 806 Gildistími 704 Hleðslupróf

Inngangsstigar 807 Gerð

úti og inni 808 Innsigli/Klemma
212 Yfirþrýstingsventlar
213 Efri banjobolti
214 Neðri banjobolti
215 Innblástursventlar
216 Háþrýstislöngur
217 Ýmsar hlífar
218 Merkingar
219 Líflínur með festingum
220 Rekakkeri og festingar
221 Inngangsop og lokanir
222 Hnífar við inngang hólfs

301 Árar 
302 Loftdæla 
303 Ausa
305 Viðgerðarbúnaður
306 Neyðarpakki

 Framleiðslunúmer

Upplýsingar um gúmmíbjörgunarbát

1001 Kolsýruflaska

Breytingar

Hitamismunur C
Þrep

Búnaður

Skoðunaratriði Skoðunaratriði
Bátur innan

Efra lofthólf
Neðra lofthólf
Gólf 1
Gólf 2

211

205

Saumar, hlíðfarborðar,  

Samsetningar

lofthólfs

Hætt kl.

Neyðarsendir

Vinnuþrýstiprófun

Sérstakar prófanir

Byrjað kl.

Vottur að lokaskoðun 

 
 

Lokunarþrýstingu milliventla

Upphafshiti °C

Númer
Áletruð þyngd                         kg  

Annað

CO2 innihald                           kg
 
 

Vegin þyngd               kg
N2 innihald                kg

Þakborgi

Lokahiti C

Opnunarþrýstingur efra Opnunarþrýstingur neðra

Tegund Framleiðsluár

Þrýstimunur %

Umbúðir

204

Söfnunarbúnaður regns 

Slanga og pokar

Skoðunaratriði 
Lokaskoðun

Afhleypihaus



Fjöldi samkvæmt reglum Gildir til Endurnýjað Samtals V

901 Flauta

902 Vararekakkeri

903 Austurtrog 1 stk. <11m og 2 stk. stærri

904 Svampur 2 stk.

905 Lekatappar 3 stk.

906 Gúmmílím og bætur 1 sett

907 Dósahnífur 3 stk.

908 Lyfjaskrín D Sjá reglur

909 Sjóveikipokar fyrir hvern mann

910 Drykkjarílat með mælistikum

911 Vasaljós,vararafhlaða,varapera

912 Merkjaspegill

913 Fallhlífarflugeldar

914 Reykduft

915 Rauð blys

916 Handfæri

917 Matur 0,5 kg x fjöldi manna

918 Vant 1,5 lítar x fjöldi manna

919 Skæri til að opna vatnspoka

920 Varmapoki fyrir hvern mann

921 Sjóveikitöflur

922 Leiðbeiningar um merkjagjöf

923 Leiðbeiningar um fyrstu viðbrögð

Tegund Númer

Heiti Athugasemdir

Heiti

Þrýstistýrður losunarbúnaður

Skipt um / breytt / lagfært

NR. 

Dags. prófunar

Losunarþrýstingur

Senda skal Samgöngustofu afrit á

samgongustofa@samgongustofa.is

Skoðunarmaður:

Dagsetning:Skoðunarstöð: 

Frumrit sendist á útgerð.

Skoðunaraðili varðveiti afrit í 5 ár.

mailto:samgongustofa@samgongustofa.is
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