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POWERTEX Chain Sling in a Box PCSB 
Instruction for use (GB) (Original instructions)
General:
The work with lifting devices and equipment must be planned, organized, and executed to prevent hazardous situations.
In accordance with national statutory regulations lifting devices and equipment must only be used by someone well familiar with the work and 
having theoretical and practical knowledge of safe use. Before the equipment is used, the instruction manual must be read. It contains important 
information about how the equipment will work in a safe and correct way. If the equipment is used in accordance with this instruction manual risks 
and damages can be avoided. Apart from the instruction manual we refer to existing national regulations that may supersede these instructions.

POWERTEX chain slings are CE-marked and are delivered with a POWERTEX Certificate & Declaration of Conformity to Machinery Directive 
2006/42/EC. The slings follow EN 818-4 (Grade 8) with exception for higher WLL (+25%) and limitation of using temperature to max 200°C.

Use in adverse environments

Temperature’s effect on working load limit (WLL): Account should be taken to the temperature that can be reached by the chain sling in ser-
vice. POWERTEX chain slings in grade 10 can be used in temperatures between -40°C and +200°C without reduction of the working load limits.  

If the chain sling reaches temperatures that exceed the allowed temperatures the sling should be discarded or be returned to 
your distributor for evaluation.

Acidic conditions
Chain slings in grade 10 should not be used either immersed in acidic solutions or exposed to acid fumes. Chain slings should for the same rea-
son, not be hot dip galvanized or exposed to electrolytic finishing without permission from the manufacturer.

Chemical affects
Consult with your distributor in case the slings are to be exposed to chemicals especially combined with high temperatures.

Hazardous conditions
In particularly hazardous conditions including offshore activities, lifting of a person, and lifting of potentially dangerous loads such as molten me-
tals, corrosive materials or fissile materials, the degree of hazard should be assessed by a competent person and the working load limit adjusted 
accordingly.

Before first use
Before first use of the chain sling the user should ensure that:
a) the sling is precisely as ordered;
b) the manufacturer’s Certificate/Declaration of Conformity and User manual is at hand;
c) the identification and working load limit marking on the sling correspond to the information on the certificate;
d) full details of the sling are recorded in a register of slings;

Before each use
Before each use, the chain sling should be inspected for obvious damage or deterioration. If faults are found during this inspection, the procedure 
given in “Inspection and maintenance” should be followed.

Choosing the correct chain sling

Mass of the load: It is essential that the mass of the load to be lifted is known.

Method of connection: A chain sling is usually attached to the load and the lifting machine by means of terminal fittings such as hooks and links. 
Chains should always be used without twists or knots. Use the shortening hooks to adjust chain legs that needs shortening.

The lifting point should be well seated inside the hook, never on the point or wedged into the opening. The hook should be free to incline in any 
direction to avoid bending. For the same reason, the master link should be free to incline in any direction on the hook to which it is fitted.

The chain may be passed under or through the load to form a choke hitch or basket hitch. Where it is necessary, due to the danger of the load 
tilting, to use more than one chain sling leg in a basket hitch, this should preferably be done in conjunction with a lifting beam.

When a chain sling is used in a choke hitch, the chain should be allowed to assume its natural angle and should not be hammered down.

Chain slings may be attached to the load in several ways

Straight leg: In this case lower terminals are connected directly to the attachment points. 
Selection of hooks and attachment points should be such that the load is carried in the seat of 
the hook and tip loading of the hook is avoided. In the case of multi-leg chain slings hook tips 
should point outwards unless the hooks are specifically designed to be used otherwise.

Choke hitch: In this case chain sling legs are passed through or under the load and the lower 
terminal back hooked or reeved onto the chain. This method can, therefore, be used where no 
suitable attachment points are available and has the additional advantage that the chain sling 
legs tend to bind the load together.
Where choke hitch is employed the working load limit (WLL) of the chain sling should be no 
more than 80% of that marked.

Wrap and choke hitch                  Choke hitch
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Basket hitch: The chain sling is passed through or under the load, the lower terminals are connected directly to the master link or to the hook of 
the lifting machine. Generally, this method requires two or more chain sling legs and should 
not be used for lifting loads which are not held together. Where the load geometry permits, 
a single leg chain sling can be used provided that the chain sling passes through the load 
directly above the center of gravity of the load.

Wrap and choke or wrap and basket hitch: These methods are adaptations of choke hitch 
and basket hitch, designed to provide extra security of loose bundles and involve taking an 
extra loop of chain completely around the load.
If two or more chain sling legs are used in a choke hitch or a wrap and choke hitch care 
should be taken:
a) if it is important to avoid imparting a torque to the load, to align the chokes; or
b) if it is important to avoid the load rolling or moving laterally when first lifted, to ensure that
at least one leg passes either side of the load.

Symmetry of loading: Working load limits (WLL) for chains slings of different dimensions 
and configurations have been determined on the basis that the loading of the chain sling 
is symmetrical. This means that when the load is lifted the chain sling legs are symmetri-
cally disposed in plan and subtend the same angles to the vertical. In the case of three leg 
chain slings, if the legs are not symmetrically disposed in plan the greatest tension will be 
in the leg where the sum of the plan angles to the adjacent legs is greatest. The same ef-
fect will occur in 4 leg chain slings except that the rigidity of the load should also be taken 
into account, with a rigid load the majority of the mass may be taken by only three or even 
two legs with the remaining leg or legs serving only to balance the load.

In the case of 2-, 3- and 4- leg chain slings, if the legs subtend different angles to the 
vertical the greatest tension will be in the leg with the smallest angle to the vertical. In the 
extreme case, if one leg is vertical, it will carry the entire load.

If there is both a lack of symmetry in plan and unequal angles to the vertical the two effects 
will combine and may either be cumulative or tend to negate each other. The loading can be 
assumed to be symmetric if all of the following conditions are satisfied and the load is less 
than 80% of marked WLL:
a) chain sling leg angles to the vertical are all not less than 15°; and
b) chain sling leg angles to the vertical are all within 15° to each other; and
c) in the case of three- and four-leg chain slings, the plan angles are within 15° of each other.

If all of the above parameters are not satisfied, then the loading should be considered as asymmetric and the lift referred to a competent person 
to establish the safe rating for the chain sling. Alternatively, in the case of asymmetric loading, the chain sling should be rated at half the marked 
WLL.
If the load tends to tilt, it should be lowered, and the attachments changed. This can be accomplished by re-positioning, the attachment points or 
by using compatible shortening devices in one or more of the legs. Such shortening devices should be used in accordance with the distributor’s 
instructions.

Center of gravity: It is assumed that the attachment point of the hook is directly above the 
center of gravity of the load.
The position of the center of gravity of the load in relation to all attachment points for the 
chain sling should be established. To lift the load without rotation or overturning following 
conditions should be met:
a) For single-leg and single endless slings the attachment point should be vertically above the
center of gravity.
b) For 2-leg slings the attachment points should either side of and above the center of gravity.
c) For 3- and 4-leg slings the attachment points distributed in plan around the center of gravi-
ty. It is preferable that the distribution should
be equal and that the attachment points are above the center of gravity.

When using 2-, 3- and 4-leg slings the attachment points and sling configuration should be 
selected to achieve angle between the sling’s legs and the vertical within the range marked 
on the sling. Preferably all angle to the vertical angle (angle β) should be equal. Angles to the 
vertical of less than 15° should be avoided if possible as they present a significantly greater 
risk of load imbalance.

1. Centre of gravity
2. High tension in this leg

3. Load P

Symmetry of loading

Basket hitch
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Horizontal forces

All multi-leg slings exert a horizontal component of force (see figure) which increases as the leg angle to the vertical is increased. 
As a result of this the leg angle should never exceed 60°. Care should always be taken to ensure that the load to be moved is able to resist the 
horizontal component of force, without being damaged.

How the load of sling leg changes 
according to the vertical angle for a 10 ton load.

The red area indicates angles greater than 60° for which 
slings are not intended to be used.

Reduction of WLL due to sharp edges
It is important to protect the chain links from damages from sharp edges. If proper padding can’t be used the WLL of the sling needs to be redu-
ced according to below reduction table.

Working load limit (WLL) of the chain sling
Taking into consideration the recommendations and the cumulative effects of de-rating, the method of slinging should be decided, and a suitable 
chain sling selected so that the mass to be lifted does not exceed the WLL of the sling.

Load diagram

 

Multi-leg chain slings with less than the full number of legs in use
Occasions may arise when a lift needs to be made using a smaller number of legs than the number of legs in the chain sling. Legs that are not 
in use should be hooked back to reduce the risk of such legs swinging freely or snagging when the load is moved. POWERTEX chain sling tag 
addresses these situations as it gives correct information for 1-, 2- , 3- & 4-leg applications.

Combining two POWERTEX chain slings
Two POWERTEX chain slings may be used in combination on the same crane hook to increase capacity and number of legs in use. Make sure 
the crane hook design is suitable for handling more than one chain sling. POWERTEX chain sling ID tags give correct WLL infor-mation for 1-, 2- , 
3- & 4-leg applications.

Horizontal 
component 
of force

Loading of leg

Load 10 ton

20 t20 t

10 t10 t

7 t7 t

80°

75°

60°

ß = 45°

30 t30 t

Edge load effect on WLL R = larger than 2 x chain Ø R = larger than chain Ø R = chain Ø or smaller

Load factor 1 x WLL 0,7 x WLL 0,5 x WLL

Chain Single 2-leg* 3−4-leg* Endless

Ø

mm Straight Choke Basket 0°−45° 45°−60° 0°−45° 45°−60° Choke
6 1,4 1,12 2,8 2 1,4 3 2,12 2,24
8 2,5 2 5 3,55 2,5 5,3 3,75 4

10 4 3,15 8 5,6 4 8 6 6,3
13 6,7 5,3 13,4 9,5 6,7 14 10 10,6

Factor (KL) 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 1,6
*  When using multi-leg sling in choke lift - reduce the value by 20%.
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Example: 10 mm 1-leg chain sling + one additional 1-leg sling = WLL 2-legs
At angle 0-45 degrees the WLL is 5,6T

Example: 10 mm 2-leg chain sling + one additional 1-leg sling = WLL 3-legs
At angle 0-45 degrees the WLL is 8T

+            = WLL 2-legs

Ø 10 mm Grade 10
WORKING LOAD LIMIT
1-LEG

                 4 t         3,15 t 
2-LEG     0-45°     45-60°

                5,6 t         4 t
3-LEG     0-45°     45-60°

4-LEG

                 8 t            6 t

x

+            = WLL 3-legs

Ø 10 mm Grade 10
WORKING LOAD LIMIT
1-LEG

                 4 t         3,15 t 
2-LEG     0-45°     45-60°

                5,6 t         4 t
3-LEG     0-45°     45-60°

4-LEG

                 8 t            6 t

x
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Example: 10 mm 2-leg chain sling + one additional 2-leg sling = WLL 4-legs
At angle 0-45 degrees the WLL is 8T

Safe use

Preparation: Before starting the lift, it should be ensured that the load is free to move and is not bolted down or otherwise obstructed.

Protection may be required where a chain comes into contact with a load in order to protect either the chain or the load or both, since sharp 
corners of hard material may bend or damage the chain links, or conversely the chain may damage the load because of high contact pressure. 
Corner protection should be used to prevent such damage.

In order to prevent dangerous swaying of the load and to position it for loading, a tag line is recommended.

When loads are accelerated or decelerated suddenly, dynamic forces occur which increase the stresses in the chain. Such situations, which 
should be avoided, arise from snatch or shock loading ex. from not taking up the slack chain before starting to lift, or because of the shock from 
falling load being stopped.

Safety when lifting: Hands and other parts of the body should be kept away from the chain sling to prevent injury as the slack is taken up. 
When ready to lift, the slack should be taken up until the chain is taut. The load should be raised slightly, and a check made that it is secure and 
assumes the position intended. Lifting personnel must be aware of the risks of swinging and tilting loads. This is especially important with basket 
or other loose hitches where friction retains the load. Never allow persons or body parts under hanging load. Do not allow persons to ride on the 
load while the load is being lifted.

Landing the load: The landing site should be well prepared. It should be ensured that the ground or floor is of adequate strength to take the load 
taking account of any voids, ducts, pipes etc. which may be damaged or collapse. It should also be ensured that there is adequate access to the 
site and that it is clear of any unnecessary obstacles and people. It is preferable to use timber bearers or similar material to avoid trapping the 
sling or to protect the floor or load or to ensure the stability of the load when landed.

The load should be landed carefully ensuring that hands and feet are kept clear. Care should be taken to avoid trapping the chain sling beneath 
the load as this may damage the sling. Before allowing the chains to become slack, the load should be checked to ensure that it is properly sup-
ported and stable. This is especially important when several loose objects are lifted in basket hitch and choke hitch. 

When the load is safely landed the chain sling should be carefully removed to avoid damage or snagging or causing the load to topple over. The 
load should not be rolled off the sling as this may damage the sling.

Storage of chain slings: When not in use chain slings should normally be kept on a properly designed rack. They should not be left lying on the 
ground where they may be damaged. If the chain slings are to be left suspended from a crane hook, the sling hooks should be engaged in the 
master link to reduce the risk of sling legs swinging freely or snagging. If it is likely that the slings will be out of use for some time they should be 
cleaned, dried, and protected from corrosion, e.g. lightly oiled.

Inspection and maintenance

Examination: During service, chain slings are subjected to conditions that may affect their safety. It is necessary, therefore, to ensure, as far as is 
reasonably practicable, that the sling is safe for continued use. 

If the tag or label identifying the chain sling and its working load limit becomes detached and the necessary information is not marked on the 
master link, or by some other means, the chain sling should be withdrawn from service.

The sling should be withdrawn from service and referred to a competent person for thorough examination if any of the following is observed 
before each use:
 

+            = WLL 4-legs

Ø 10 mm Grade 10
WORKING LOAD LIMIT
1-LEG

                 4 t         3,15 t 
2-LEG     0-45°     45-60°

                5,6 t         4 t
3-LEG     0-45°     45-60°

4-LEG

                 8 t            6 t

x
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a) Illegible sling markings i.e. sling identification and/or working load limit.
b) Upper or lower terminal fitting has deformed. 
c) The chain has been overloaded. If the chain slings have extended if free rotation between the 
links are missing or if there is a noticeable difference in length between legs in a multi-leg sling, the 
reason can be that the chain has been overloaded.
d) Wear by contact with other objects usually occurs on the outside of the straight portions of the 
links where it is easily seen and measured. Wear between adjoining links is hidden. The chain 
should be slack and adjoining links rotated to expose the inner end of each link. Inter-link wear (in 
the bearing points) is tolerated until the mean value of two measured values 90° against each other 
has been reduced to 90% of the nominal diameter.
e) Cuts, nicks, gouges, cracks, excessive corrosion, heat discoloration, bent or distorted links or 
any other defects.
f) Signs of “opening out” of hooks, i.e. any noticeable increase in the throat openings or any other 
form of distortion in the lower terminal. The increase in throat opening should not exceed 10% of 
the nominal value or be such as to allow the safety latch, if fitted, to become disengaged.

Inspection: A thorough examination should be carried out of a competent person at intervals not 
exceeding twelve months. This interval should be less where deemed necessary in the light of 
service conditions. Records of such examinations should be maintained.
 
Chain slings should be thoroughly cleaned to be free from oil, dirt and rust prior to examination. 
Any cleaning method which does not damage the parent metal is acceptable. Methods to avoid are 
those using acids, overheating, removal of metal or movement of metal which may cover cracks or 
surface defects.

Adequate lighting should be provided and the chain sling should be examined throughout its length 
to detect any evidence of wear, distortion or external damage.

Repair: Any replacement component or part of the chain sling should be in accordance with the appropriate European Standard for that compo-
nent or part. Use only original spareparts.

If any chain link within the leg of a chain sling is required to be replaced then the whole length of the chain leg should be renewed.

The repair of chain in a welded chain sling should only be carried out by the manufacturer.

Components that are cracked, visibly distorted or twisted, severely corroded or have deposits which cannot be removed should be discarded and 
replaced.

Minor damage such as nicks and gouges may be removed by careful grinding or filing. The surface should blend smoothly into the adjacent ma-
terial without abrupt change of section. The complete removal of the damage should not reduce the thickness of the section at that point to less 
than the manufacturer’s specified minimum dimensions or by more than 10% of nominal thickness of the section.

In the case of chain slings on which repair work has involved welding, each repaired chain sling should be proof load tested following heat 
treatment using a force equivalent to twice the working load limit and thoroughly examined before it is returned to use. However, where repair is 
carried out by inserting a mechanically assembled component, proof-testing is not required providing that the component has already been tested 
by the manufacturer in accordance with the relevant European standard.

End of use/Disposal

Chain sling shall always be sorted/scrapped as general steel scrap.
Your POWERTEX distributor will assist you with the disposal, if required. 
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POWERTEX Chain Sling in a Box PCSB
• Multifunctional chain sling system in Grade 10 packed in a box with all necessary markings and documents ready to use.
• 1-and 2-leg slings can easy and safely be combined into 3- and 4-leg use thanks to the informative sling tag
• Grade 10 slings with 25% higher capacity compared to traditional Grade 8 slings
• Light weight slings and easy to use thanks to the smart, multifunctional top components
• Cost effective slings compared to conventional slings thanks to use of multifunctional components 
• The slings follow EN 818-4 +25% WLL 
• Each welded masterlink and chain link is proof load tested in factory 2,5 x WLL prior delivery
• Each forged component is crack detection tested and samples (2% of lot) are proof load tested in factory prior delivery 
• Each component is Fatigue Rated to 20,000 cycles at 1.5 times the WLL
• Each component is marked with batch number that links to the test certificate with full traceability to raw material
• No reduction in WLL when using our shortening hook
• Replacement parts available from your distributor 
• Chain slings are chromium 6 free 
• Slings are equipped with RFID chip  
• POWERTEX 2.2 certificate & EC Declaration is enclosed with each sling 
• POWERTEX User Manual enclosed with each box

Part Code WLL Length Description Weight
ton m (kg)

240500600300010 1,4 3 Chain sling Grade 10, 1-leg 6 mm, 3 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026 3.6

240500600500010 1,4 5 Chain sling Grade 10, 1-leg 6 mm, 5 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026 5,4

240500800300010 2,5 3 Chain sling Grade 10, 1-leg, 8 mm, 3 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026 6,4

240500800500010 2,5 5 Chain sling Grade 10, 1-leg, 8 mm, 5 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A04 and Self Locking hook X-026 9,6

240501000300010 4,0 3 Chain sling Grade 10, 1-leg, 10 mm, 3 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A04 and Self Locking hook X-026 10,1

240501000600010 4,0 6 Chain sling Grade 10, 1-leg, 10 mm, 6 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A04 and Self Locking hook X-026 17,6

240501300300010 6,7 3 Chain sling Grade 10, 1-leg, 13 mm, 3 m, extra large masterlink 
Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026 18,8

240501300600010 6,7 6 Chain sling Grade 10, 1-leg, 13 mm, 6 m, extra large masterlink 
Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026 31,7

240800600300010 2,0 3 Chain sling Grade 10, 2-legs, 6 mm, 3 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 6,7

240800600500010 2,0 5 Chain sling Grade 10, 2-legs, 6 mm, 5 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 10,3

240800800300010 3,55 3 Chain sling Grade 10, 2-legs, 8 mm, 3 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 11,5

240800800500010 3,55 5 Chain sling Grade 10, 2-legs, 8 mm, 5 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 17,9

240801000300010 5,6 3 Chain sling Grade 10, 2-legs, 10 mm, 3 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 18,1

240801000600010 5,6 6 Chain sling Grade 10, 2-legs, 10 mm, 6 m, masterlink 
Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 33,1

240801300300010 9,5 3 Chain sling Grade 10, 2-leg, 13 mm, 3 m, extra large masterlink 
Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026 34,5

240801300600010 9,5 6 Chain sling Grade 10, 2-leg, 13 mm, 6 m, extra large masterlink 
Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026 60,3
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POWERTEX-kjettingskrev i eske 
Bruksanvisning (NO)
Generelt:
Arbeid med løfteinnretninger og løfteutstyr må planlegges, organiseres og utføres for å forhindre farlige situasjoner.

Løfteinnretninger og løfteutstyr må bare brukes iht. gjeldende lover og forskrifter av personell som er godt kjent med arbeidet og som har teoretisk 
og praktisk kunnskap om sikker bruk. Bruksanvisningen må leses før utstyret tas i bruk, den inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret 
vil fungere på en trygg og sikker måte. Dersom utstyret brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen, så kan risiko og skader unngås. Vær 
oppmerksom på at krav i nasjonale lover og forskrifter kan overgå det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. 

POWERTEX-kjettingskrev er CE-merket, blir levert med et sertifikat og en samsvarserklæring iht. EU-direktiv 2006/42/EC om maskiner. Kjettings-
krevene er laget i med utgangspunkt i EN 818-4 (for klasse 8-kjetting), men med høyere tillatt arbeidslast (+25%) og bruksbegrensning på maks 
200°C.

Bruk i ugunstige miljøer

Temperaturpåvirkning på tillatt arbeidslast (WLL): Det må tas hensyn til temperaturen kjettingskrevet kan utsettes for under bruk. POWER-
TEX-kjettingskrev i klasse 10 kan brukes i temperaturer mellom -40°C og +200°C uten reduksjon i tillatt arbeidslast (WLL).  

Dersom kjettingskrevet utsettes for høyere temperaturer enn tillatt, så må kjettingskrevet enten kasseres eller returneres til 
forhandler for evaluering.

Sure miljø
Kjettingskrev i klasse 10 bør verken brukes i syreløsninger eller utsettes for syredamp. Av samme grunn bør kjettingskrev heller ikke varmgalvani-
seres eller elforsinkes uten tillatelse fra produsent. 

Kjemisk påvirkning
Forhør deg med din forhandler dersom kjettingskrev utsettes for kjemikalier, spesielt i kombinasjon med høye temperaturer. 

Farlige bruksforhold
Bruk under spesielt farlige bruksforhold, inkludert offshoreløft, personløft, løft av farlig last som flytende metall, korrosive materialer eller fisjons-
materiale, så skal risikoen vurderes av en sakkyndig for G11-utstyr med S1-kompetanse og tillatt arbeidslast skal justeres deretter.

Før førstegangsbruk
Før kjettingskrevet tas i bruk for første gang, så skal bruker forsikre at:
a) Kjettingskrevet er akkurat som bestilt;
b) Produsentens sertifikat, samsvarserklæring og bruksanvisning er tilgjengelig; 
c) Serienummeret og tillatt arbeidslast som er merket på kjettingskrevet samsvarer med informasjonen i sertifikatet;
d) All informasjon om kjettingskrevet har blitt lagt til i internt register for løfteskrev. 

Hver gang før bruk
Hver gang før bruk må kjettingskrevet inspiseres for åpenbare skader og slitasje. Dersom inspeksjonen avdekker feil eller mangler, så skal frem-
gangsmåten for inspeksjon og vedlikehold følges.

Valg av riktig kjettingskrev

Lastens vekt: Det er vesentlig at vekten som skal løftes er kjent. 

Innfestingsmetode: Et kjettingskrev er vanligvis festet til lasten og til kranen med endefester som kroker eller løkker. Kjetting bør aldri brukes 
med vridning eller knuter. Bruk innkortningskroker for å justere legger som må kortes inn. 

Løftepunktet bør være plassert godt inn i kroken, aldri på tuppen av kroken eller kilt inn i åpningen. Kroken bør være fri til å bevege seg fritt i en-
hver retning for å unngå at den blir bøyd. Av samme grunn bør toppløkker kunne bevege seg fritt i enhver retning på krankoken som den huskes 
på. 

Kjetting kan tres under eller gjennom en last for å snares rundt eller brukes til u-løft. Der det er nødvendig og hvor det er fare for at lasten velter, 
så bør det brukes flere kjettingstropper til u-løft, og helst sammen med en løftebjelke eller sprederbjelke. 

Når en kjettingstropp snares rundt lasten, så må den ha mulighet til legges seg på plass naturlig, og den må aldri hamres på plass.

Kjettingskrev kan festes til lasten på flere måter

Legg i rett strekk: I disse tilfellene kobles endefestet i bunnen direkte på et løftepunkt. Valg av 
krok og løftepunkt bør være slik at lasten overføres nederst i kroken, aldri på tuppen. I flerparts-
redskaper bør tuppen på kroken peke utover med mindre kroken er designet spesielt for bruk på 
andre måter. 

Snaring: I disse tilfellene har leggen(e) enten blitt tredd gjennom eller under lasten, og så har 
endefestet i bunnen enten blitt kroket på eller tredd inn innpå kjettingen. Denne metoden kan 
brukes dersom dere ikke er egnede festepunkter på lasten, i tillegg så kan leggene være med på 
å holde lasten sammen. 
Når man bruker snaring, så er tillatt arbeidslast på kjettingskrevet bare 80% av det som står på 
merkebrikken.

Snaring med dobbel runde                  Snaring
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U-løft: Kjettingskrevet blir tredd enten gjennom eller under lasten, og så blir endefestet i bunnen koblet direkte i toppløkken eller krankroken. 
Vanligvis behøver denne metoden to eller flere legger og bør aldri brukes dersom lasten 
ikke holdes samlet. Dersom lastens geometri muliggjør det, så kan det brukes en singel 
legg forutsatt at leggen tres igjennom lasten direkte over lastens tyngdepunkt.  

Snaring med to runder og u-løft med to runder: Disse metodene er tilpasninger av vanlig 
snaring og u-løft for å bidra til ekstra sikkerhet når man løfter en bunt og innbefatter å tre 
kjettingen en ekstra gang rundt lasten. 

Dersom to kjettingskrev brukes sammen med snaring, så må man ta hensyn til:
a) dersom det er viktig at lasten ikke utsettes for vridning, så må innfestingene være innrettet 
på linje; eller 
b) dersom det er viktig at lasten ikke ruller eller forflytter seg i lengderetning når den løftes 
første gang, så må man forsikre seg om at det minimum er én legg på hver side av lasten.

Symmetrisk lastfordeling: Den tillatte arbeidslasten (WLL) til kjettingskrevene for 
forskjellige dimensjoner og utførelser har blitt fastsatt med forutsetning at belastningen på 
kjettingskrevet er symmetrisk. Dette betyr at når lasten løftes, så er leggene spredd ut likt 
i planet og alle har samme arbeidsvinkel til vertikalen. På 3-partskrev hvor leggene ikke er 
spredd likt ut i planet vil belastningen være størst på den leggen hvor summen av vinklene 
i planet til leggene ved siden av er størst. Den samme effekten oppstår også i 4-partskrev 
bortsett ifra at stivheten til lasten også må tas hensyn til, og med en veldig ubøyelig last vil 
mesteparten av belastningen bæres av bare tre – eller til og med bare to – hvor resten av 
leggene bare er med på å balansere lasten. 

For både 2-, 3- og 4-partskrev hvor leggene ikke har samme arbeidsvinkel til vertikalen, 
så vil belastningen være størst på den leggen med minst vinkel. I ekstreme grensetilfeller 
hvor én legg er vertikal, så vil den bære hele lasten.

Dersom det både mangler symmetri i planet òg det er ulike arbeidsvinkler til vertikalen, så vil 
begge effektene kombineres og enten forsterke hverandre eller utheve hverandre. Lasten kan 
antas å være symmetrisk dersom alle følgende kriterier er oppfylt, samt at lasten er mindre 
enn 80% av tillatt arbeidslast (WLL) som er merket på merkebrikken. 
a) ingen legger har mindre vinkel enn 15° arbeidsvinkel til vertikalen; og
b) forskjellen mellom leggenes arbeidsvinkel til vertikalen er alle innenfor 15°; og
c) for 3- og 4-parter må forskjellen i vinklene i planet være innenfor 15°
 
Dersom ikke alle kriteriene over oppfylles, så må lasten anses som asymmetrisk og man må henvende seg til en sakkyndig for G11-utstyr med 
S1-kompetanse for å fastsette en trygg løftekapasitet på kjettingskrevet. Som et alternativ kan løftekapasiteten til et kjettingskrev halveres fra 
tillatt arbeidslast (WLL) på merkebrikken dersom lasten er asymmetrisk. 

Dersom lasten tilter, så bør den senkes ned igjen og endre innfestingen. Dette kan gjøre ved å flytte på løftepunktene eller ved å korte inn én eller 
flere legger. Komponenter for innkortning bør brukes iht. distributørens bruksanvisning. 

Tyngdepunkt: Det er antatt at krankroken er direkte over lastens tyngdepunkt.

Lastens tyngdepunkt i forhold til alle innfestningspunkter til kjettingskrevet bør kartlegges. For 
å løfte lasten uten at den roterer eller velter, så bør følgende kriterier oppfylles:
a) Ved bruk av 1-partstropper og endeløse stropper bør løftepunktet være vertikalt over 
tyngdepunktet. 
b) Ved bruk av 2-partskrev bør innfestingspunktene både være på hver sin side av òg over 
tyngdepunktet.
c) Ved bruk av 3- og 4-partskrev bør innfestingspunktene være fordelt rundt tyngdepunktet 
i planet. Det er å foretrekke at de er fordelt jevnt utover og at innfestingspunktene er over 
tyngdepunktet.

 
Ved bruk av 2-, 3- og 4-partskrev bør man velge innfestingspunkter og en løftekonfigurasjon 
slik at hver leggs arbeidsvinkel til vertikalen er innenfor området som er gitt på merkebrikken 
til kjettingskrevet. Det er å foretrekke at arbeidsvinkelen til vertikalen (vinkel ß) er lik på alle 
legger. Arbeidsvinkler til vertikalen under 15° bør unngås om mulig, da de utgjør en mye større risiko for at lasten kan velte.

1. Tyngdepunkt
2. Legg med mest belastning

3. Lasten P

Symmetrisk belastning

U-løft
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Horisontale krefter

Alleøfteskrev med flere legger påfører en horisontal belastning (se figur) som øker jo større arbeidsvinkel til vertikalen blir. Pga. dette bør arbeids-
vinkelen aldri overstige 60°. Man må alltid forsikre seg om at lasten som skal løftes tåler den horisontale belastningen uten å ta skade.

Hvordan belastningen i leggene på et løfteskrev 
endres avhengig av arbeidsvinkel med en last på 10 
tonn.

Området merket i rødt er for arbeidsvinkler over 60°, og 
løfteskrev er ikke ment for å brukes til disse.

Løftekapasitet på kjettingskrevene
Det er viktig å beskytte kjetting fra skape fra skarpe kanter. Dersom det ikke kan brukes tilstrekkelig polstring, så må løftekapasiteten reduseres 
iht. følgende tabell.

Løftekapasitet på kjettingskrevene
Oppsettet på løftearrangementet skal velges basert på alle anbefalinger, samt alle effekter som nedjusterer løftekapasiteten, og så skal det velges 
et egnet kjettingskrev slik at vekten på lasten ikke overstiger den tillatte arbeidslasten til kjettingskrevet.

Løftetabell

 

Flerpartskrev uten at alle leggene brukes
Tidvis kan det være behov for å ikke bruke alle leggene i kjettingskrevet til å gjennomføre løftet. Legger som ikke er i bruk bør hukes fast for å 
redusere sjansen for at leggene pendler fritt eller hekter seg fast i annet utstyr når lasten løftes. Merkebrikken på POWERTEX-kjettingskrev tar for 
seg slike situasjoner ved å gi informasjon om bruk som 1-, 2-, 3- og 4-part. 

Bruk av to POWERTEX-kjettingskrev i par
To POWERTEX-kjettingskrev kan hukes på samme kran for å øke total løftekapasitet og antall legger som er med på å løfte. Sørg for at krankro-
ken er egnet for å brukes sammen med mer enn ett kjettingskrev. Merkebrikken på POWERTEX-kjettingskrev oppgir korrekt info om løftekapa-
sitet ved bruk som 1-, 2-, 3- og 4-part. 

Horisontal
kraft-
komponent

Belastning i leg

Last 10 tonn

20 t20 t

10 t10 t

7 t7 t

80°

75°

60°

ß = 45°

30 t30 t

Kanters innvirkning på løfteka-
pasitet

Radius større enn
2x kjettingdiameter

Radius større enn
1x kjettingdiameter

Radius mindre eller lik
1x kjettingdiameter

Lastfaktor 1 x WLL 0,7 x WLL 0,5 x WLL

Kjetting- Singel strop 2-part* 3−4-part* Endeløs
diameter

mm Rett løft Snaret U-løft 0°−45° 45°−60° 0°−45° 45°−60° Snaret
6 1,4 1,12 2,8 2 1,4 3 2,12 2,24
8 2,5 2 5 3,55 2,5 5,3 3,75 4

10 4 3,15 8 5,6 4 8 6 6,3
13 6,7 5,3 13,4 9,5 6,7 14 10 10,6

Factor (KL) 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 1,6
*  Når 2-, 3- eller 4-partere brukes med snaring må løftekapasiteten reduseres med 20%.
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Eksempel: 10 mm 1-part + én ekstra 1-part = løftekapasiteten til 2-part
Ved 0–45° arbeidsvinkel er løftekapasiteten 5,6 T

Eksempel: 10 mm 2-part + én ekstra 1-part = løftekapasiteten til 3-part
Ved 0–45° arbeidsvinkel er løftekapasiteten 8 T

+            = løftekapasiteten 
                      til 2-part

Ø 10 mm Grade 10
WORKING LOAD LIMIT
1-LEG

                 4 t         3,15 t 
2-LEG     0-45°     45-60°

                5,6 t         4 t
3-LEG     0-45°     45-60°

4-LEG

                 8 t            6 t

x

+            = Løftekapasiteten
                      til 3-part

Ø 10 mm Grade 10
WORKING LOAD LIMIT
1-LEG

                 4 t         3,15 t 
2-LEG     0-45°     45-60°

                5,6 t         4 t
3-LEG     0-45°     45-60°

4-LEG

                 8 t            6 t

x
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Eksempel: 10 mm 2-part + én ekstra 2-part = løftekapasiteten til 4-part
Ved 0–45° arbeidsvinkel er løftekapasiteten 8 T

Sikker bruk

Forberedelse: Før man løfter må man sørge for at lasten kan bevege seg fritt og ikke er boltet fast eller hindret på andre måter.

Det kan være nødvendig med beskyttelse der hvor kjettingen kommer i kontakt med lasten for å beskytte enten kjettingen, lasten eller begge del-
er siden skarpe kanter på harde materialer kan bøye eller skade kjettingledd, og omvendt kan kjettingen ødelegge lasten pga. høye kontaktspen-
ninger. Beskyttelse på hjørner bør brukes for å forhindre slike skader. 

For å forhindre farlige pendelbevegelser av lasten og for å posisjonere lasten bør det brukes en styreline. 

Når en last akselererer eller bremser opp plutselig vil det oppstå dynamiske krefter som øker belastningen i kjettingen. Slike situasjoner – som før 
unngås – kommer av rykk og sjokkbelastninger, f.eks. fordi slakk i kjettingen ikke strammes rolig opp før man løfter, eller pga. sjokkbelastning når 
en fallende last blir stoppet.

Sikkerhet når det løftes: Hender og andre kroppsdeler bør holdes unna kjettingen for å forhindre skade når kjettingen strammes opp. Når man 
er klar til å løfte, så skal man stramme opp kjettingen til den er stram. Lasten bør løftes så vidt over bakken, og så må man kontrollere at lasten 
er sikret og at lasten løftes som tiltenkt. Personell må være oppmerksom på risikoen ved pendlende og tiltende last. Dette er spesielt viktig med 
u-løft og andre løse påkoblinger hvor det er friksjon som holder lasten fast. Tillat aldri personer eller kroppsdeler under hengende last. Tillat aldri 
personer oppå lasten imens den løftes. 

Landing av lasten: Landingsplassen bør være godt tilrettelagt. Man må sørge for at landingsplassen har tilstrekkelig styrke for å bære lasten, 
spesielt med tanke på hulrom, kanaler, rør etc. som kan bli skadet eller kollapse av vekten. Man må også sørge for at det er tilstrekkelig tilgang 
til området og at det har blir ryddet for unødvendige hindringer og personell. Det er anbefalt å legge planker eller tilsvarende under for å unngå at 
skrevet klemmes fast eller for å beskytte landingsplassen eller for å sikre at lasten står stødig når den har blitt satt ned.  

Lasten bør settes ned forsiktig, og man bør sørge for å ha hender og føtter unna. Man bør sørge for at kjettingen ikke klemmes fast under lasten, 
da dette kan skade kjettingskrevet. Før man slakker ned kjettingskrevet bør man forsikre seg om at lasten står trykt og stødig. Dette er spesielt 
viktig dersom flere løse deler har blitt løftet i u-løft eller med snaret løft. 

Når lasten har blitt satt ned bør man fjerne kjettingskrevet forsiktig for å forhindre skade, fasthuking eller medføre at lasten velter. Lasten bør aldri 
rulles ut av kjettingskrevet, da dette kan skade skrevet. 

Lagring av kjettingskrev: Når kjettingskrev ikke er i bruk, så bør de henges opp på et egnet stativ. De bør aldri bli liggende på bakken hvor de 
kan bli skadet. Dersom kjettingskrev blir hengende i krankroken, så bør krokene i kjettingskrevet hektes på toppløkken for å redusere faren for 
at leggene pendler eller huker seg fast. Dersom kjettingskrev tas ut av bruk og lagres over lengre tid, så bør de vaskes, tørkes og beskyttes mot 
korrosjon, f.eks. lett oljet.

Inspeksjon og vedlikehold

Undersøkelse: Ved bruk blir kjettingskrev utsatt for omstendigheter som kan påvirke sikkerhet til produktet. Det er derfor nødvendig å sørge for – 
så langt det lar seg praktisk gjøre – at kjettingskrevet fortsatt er trygt i bruk. 

Dersom merkebrikken med serienummer og tillatt arbeidslast (WLL) faller av og den nødvendige informasjonen verken er merket på toppløkken 
eller på andre egnede måter, så må kjettingskrevet tas ut av bruk.

Kjettingskrevet må sjekkes hver gang før bruk, og bør tas ut av bruk og henvises til minimum en sakkyndig for G11-utstyr med S2-kompetanse for 
en grundig kontroll dersom én eller flere av følgende feil oppdages:
 

+            = Løftekapasiteten               
                      til 4-part

Ø 10 mm Grade 10
WORKING LOAD LIMIT
1-LEG

                 4 t         3,15 t 
2-LEG     0-45°     45-60°

                5,6 t         4 t
3-LEG     0-45°     45-60°

4-LEG

                 8 t            6 t

x
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a) Uleselig merking, dvs. serienummer og/eller tillatt arbeidslast (WLL).
b) Endefeste i topp eller bunn er deformert. 
c) Kjettingen har blitt overbelastet. Dersom kjettingleddene har blitt strukket, eller dersom kjettin-
gleddene ikke kan rotere fritt i forhold til hverandre, eller dersom det er merkbar forskjell i lengden 
på leggene i kjettingskrev med flere legger, så kan de skyldes at kjettingen har blitt overbelastet.
d) Utvendig slitasje fra andre gjenstander oppstår vanligvis på det rette strekket på kjettingleddene 
hvor de kan måles lett, imens slitasje mellom kjettingledd er skjult. Kjettingen bør være slakk og 
tilstøtende ledd bør roteres for å avdekke innersiden av hvert kjettingledd. Maksimalt tillat slitasje 
mellom tilstøtende kjettingledd (i kontaktområdet) målt som et gjennomsnitt av to målinger 90° i 
forhold til hverandre er 90% av nominell kjettingdiameter. 
e) Kutt, hakk, uthulinger, sprekker, omfattende korrosjon, misfarging fra varmeskade, bøyde eller 
deformerte kjettingledd, eller andre feil. 
f) Tegn på at kroker er bøyd ut, dvs. merkbar økning å åpningen av kroken, eller andre former for 
deformasjoner av endefeste. Åpningen på kroken skal ikke overstige 10% av nominell verdi eller 
være slik at en eventuell leppe – dersom kroken har det – kan løsnes. 

Inspeksjon: En grundig undersøkelse bør gjennomføres av en sakkyndig minst hver tolvte måned. 
Intervallene bør være kortere dersom bruken tilsier det. Slike undersøkelser bør arkiveres system-
atisk. 

Kjettingskrev bør vaskes grundig for å være fri fra olje, smuss og rust før undersøkelsen. Enhver 
vaskemetode som ikke skader metallet kan brukes. Man må unngå metoder som benytter syre, 
oppvarming, fjerner metall eller som dekker over sprekker over overflatefeil med metall. 

Det bør være tilstrekkelig belysning, og hele lengden av kjettingskrevet bør undersøkes for å op-
pdage slitasje, deformasjoner eller utvendig skade.

Reparasjon: Enhver reservedel i kjettingskrevet bør være iht. relevant europeisk standard for komponenten. Bruk bare originaldeler. 

Dersom et enslig kjettingledd må byttes, så må kjettingen i hele leggen byttes.  
Reparasjon av kjetting i et sveist kjettingskrev bør bare utføres av produsenten. 
Deler som har sprukket, er synlig deformert eller vridd, kraftig korrodert eller har rustavleiringer som ikke kan vaskes vekk bør kasseres og byttes. 

Mindre skader som hakk og uthulinger kan fjernes ved forsiktig sliping eller filing. Overflaten bør ha en jevn overgang til tilstøtende material uten 
plutselige endringer av tverrsnittet. Utbedring av overflatefeil skal verken redusere tykkelsen på tverrsnittet i det området under produsentens 
minimumsmål eller mindre enn 10% under nominell tykkelse på tverrsnittet. 

Kjettingskrev som har blitt reparert med sveising bør testet med overlast etter varmebehandling med en last tilsvarende to ganger tillatt arbeid-
slast og undersøkes grundig før det tas i bruk igjen. Dersom reparasjonen omfatter bytte av en reservedel med mekanisk kobling, så trengs ikke 
testing med overlast dersom reservedelen har blitt testet av produsent iht. relevant europeisk standard. 

Slutt på bruk / kassasjon

Kjettingskrev skal alltid sorteres som skrapstål. 
Distributøren av POWERTEX kan hjelpe deg med kassasjon om nødvendig. 
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POWERTEX-kjettingskrev i eske PCSB
• Kjettingskrev i klasse 10 med flerbruksmuligheter pakket i eske med all nødvendig merking og dokumentasjon klar for bruk.
• 1- og 2-partere kan enkelt og trygt kombineres som 3- og 4-part pga. info på merkebrikken.  
• Klasse 10-kjettingskrev med 25 % høyere tillatt arbeidslast sammenlignet med konvensjonelle klasse 8-kjettingskrev.
• Kjettingskrev med lav vekt og som er enkle å bruke pga. smarte komponenter med flerbruksmuligheter i toppen.
• Kosteffektive kjettingskrev sammenlignet med konvensjonelle kjettingskrev pga. komponenter med flerbruksmuligheter.
• Kjettingskrevene er laget med utgangspunkt i EN 818-4 med +25 % tillatt arbeidslast. 
• Hver sveiste toppløkke og kjettingledd er testet i fabrikken med en overlast på 2,5 ganger tillatt arbeidslast før leveranse.
• Hver smidde del blir testet for sprekker og et utvalg (2 % per parti) blir testet i fabrikk før leveranse.
• Hver del er laget for å tåle 20 000 lastsykluser med en last på 1,5 ganger tillatt arbeidslast før utmatting.
• Hver del er merket med partinummer som knyttes mot testsertifikatet med full sporing til råmaterialet. 
• Ingen reduksjon i løftekapasitet når man bruker våre innkortningskroker. 
• Reservedeler er tilgjengelig fra distributør 
• Kjettingskrevene er uten heksavalent krom (krom 6, Cr6+)
• Kjettingskrevene har RFID-brikke
• 2.2-sertifikat og samsvarserklæring kommer med hvert kjettingskrev
• Bruksanvisning inkludert i hver eske. 

Artikkelnummer WLL Lengde Beskrivelse Vekt
ton m (kg)

240500600300010 1,4 3 Kjettingskrev klasse 10, 1-part 6 mm, 3 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A04 og selvlåsende krok med gaffelkobling X-026 3.6

240500600500010 1,4 5 Kjettingskrev klasse 10, 1-part 6 mm, 5 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A04 og selvlåsende krok med gaffelkobling X-026 5,4

240500800300010 2,5 3 Kjettingskrev klasse 10, 1-part 8 mm, 3 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A04 og selvlåsende krok med gaffelkobling X-026 6,4

240500800500010 2,5 5 Kjettingskrev klasse 10, 1-part 8 mm, 5 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A04 og selvlåsende krok X-026 9,6

240501000300010 4,0 3 Kjettingskrev klasse 10, 1-part 10 mm, 3 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A04 og selvlåsende krok X-026 10,1

240501000600010 4,0 6 Kjettingskrev klasse 10, 1-part 10 mm, 6 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A04 og selvlåsende krok X-026 17,6

240501300300010 6,7 3 Kjettingskrev klasse 10, 1-part 13 mm, 3 m, ekstra stor topp-løkke 
Grab Masterlink X-001-251-X-079-13 og selvlåsende krok X-026 18,8

240501300600010 6,7 6 Kjettingskrev klasse 10, 1-part 13 mm, 6 m, ekstra stor topp-løkke 
Grab Masterlink X-001-251-X-079-13 og selvlåsende krok X-026 31,7

240800600300010 2,0 3 Kjettingskrev klasse 10, 2-part 6 mm, 3 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A05 og selvlåsende krok med gaffelkobling X-026 6,7

240800600500010 2,0 5 Kjettingskrev klasse 10, 2-part 6 mm, 5 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A05 og selvlåsende krok med gaffelkobling X-026 10,3

240800800300010 3,55 3 Kjettingskrev klasse 10, 2-part 8 mm, 3 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A05 og selvlåsende krok med gaffelkobling X-026 11,5

240800800500010 3,55 5 Kjettingskrev klasse 10, 2-part 8 mm, 5 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A05 og selvlåsende krok med gaffelkobling X-026 17,9

240801000300010 5,6 3 Kjettingskrev klasse 10, 2-part 10 mm, 3 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A05 og selvlåsende krok med gaffelkobling X-026 18,1

240801000600010 5,6 6 Kjettingskrev klasse 10, 2-part 10 mm, 6 m, toppløkke Grab Masterlink 
X-A05 og selvlåsende krok med gaffelkobling X-026 33,1

240801300300010 9,5 3 Kjettingskrev klasse 10, 2-part 13 mm, 3 m, ekstra stor topp-løkke 
Grab Masterlink X-001-251-X-079-13 og selvlåsende krok X-026 34,5

240801300600010 9,5 6 Kjettingskrev klasse 10, 2-part 13 mm, 6 m, ekstra stor topp-løkke 
Grab Masterlink X-001-251-X-079-13 og selvlåsende krok X-026 60,3
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CertMax+
The CertMax+ system is a unique leading edge certification management 
system which is ideal for managing a single asset or large equipment port-
folio across multiple sites. Designed by the Lifting Solutions Group, to deliver 
optimum asset integrity, quality assurance and traceability, the system also 
improves safety and risk management levels.

Marking
 
The POWERTEX Chain Sling is equipped with a RFID (Radio-Frequency 
IDentification) tag, which is a small electronic device, that consist of a small 
chip and an antenna. It provides a unique identifier for the block.

The POWERTEX Chain Slings are CE marked

Standard: EN norms 818-4 +25 % WLL.

User Manuals
 
You can always find the valid and updated User Manuals on the web. 
The manual is updated continuously and valid only in the latest version.  

NB! The English version is the Original instruction. 

The manual is available as a download under the following link:
www.powertex-products.com/manuals

!

Product compliance and conformity 

SCM Citra OY
Juvan Teollisuuskatui 25 C
02920 Espoo
Finland
www.powertex-products.com
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