
  

Ny Landsdækkende aftale 

Trykprøvning af flasker: 
 

Lotek A/S og Dansk Sportsdykker Forbund har indgået en 3 årlige rammeaftale om trykprøvning af flasker 

med eller uden transport, til gavn og glæder for alle klubber under DSF og deres medlemmer. 

 

 
 

Lotek A/S har arbejdet med periodisk 

inspektion og trykprøvning af flasker i mere 30 år. 

Virksomheden har domicil i Sønderborg, men har 

afdelinger flere steder i landet. 

 

Lotek er specialiserer i periodisk inspektion og 

trykprøvning af forskellige trykflasker, f.eks. 

dykkerflasker, CO2-flasker, luftflasker etc. 

 

Lotek A/S har A akkreditering fra DANAK til periodisk 

inspektion og trykprøvning af trykflasker. 

 

Vi samarbejder, blandt andre, med XYZ link & ZPK link 

Trykprøvning og Periodiske 

undersøgelser af flasker. 
Lotek kan varetage den lovpligtige periodiske inspektion og 

trykprøvning af trykbærende gasflasker; dette kan være f.eks. 

dykkerflasker, 0
2
-flasker, CO

2
 flasker. De fleste dykkerflasker skal 

trykprøves hvert 5. år. 

 

Den periodiske inspektion omfatter indvendig og udvendig inspektion 

samt trykprøvning, hvortil Lotek’s Test er A akkrediteret fra DANAK. 

 

Der skal, i følge loven, foretages inspektion og trykprøvning af 

dykkerflasker hvert femte år. 

 

Samarbejdspartnere: 
Lotek A/S samarbejder bredt med private dykkere, erhvervsdykkere, brandvæsner samt lufthavne omkring 

periodisk inspektion og trykprøvning af deres flasker. 

 
Landsdækkende transport: 
 

Landsdækkende transport af tomme adskilte dykkerflasker der skal trykprøves hos Lotek er en vigtig del af 

aftalen, der gør at alle klubber kan får gavn af aftalen. 
 

1. Klubber kan få trykprøvning uden fragt omkostninger ved aflevere flasker på Lotek’s 3 indleverings 

adresser. (Sønderborg, Silkeborg og Vemmelev) 

 

2. Klubben kan bestille afhentning og returnering af flasker hos Lotek til en meget god pris 
 

3. Lotek fakturerer dykkerklubben for transport. 

 

Hvordan kommer klubben i gang: 
 

Klubben eller medlemmer samler flasker på en palle med rammer eller lignende (flere klubber kan med 

fordel gå sammen, for at få fyldt en palle helt op). 

 

Første gang klubben ønsker at anvende trykprøvning hos Lotek under aftalen med DSF oprettes klubben 

som DSF kunde hos Lotek. Her efter kan klubben benytte aftalen om trykprøvning. 



 

Klubben bestiller selv tid til trykprøvning direkte hos Lotek’s web, på en af de 11 trykprøvnings 

trykprøvningsterminer, spørgsmål kan sendes pr. mail til Leif Nordkvist på e-mail ln@lotek.dk eller mobil 

4050 4241 

 

Klubben sørger selv for: 

- alle flasker skal mærkes og være nøgne 

- bestilling af trykprøvning hos Lotek 

  (klubben udfyld en følgeseddel/arbejdskort fra Lotek web pr. trykprøvning) 
  http://erhverv.lotek.dk/er/sikkerhed-i-virksomheden/trykproevning-periodisk-kontrol.html 

 

- aflevering af flasker hos Lotek eller bestiller transport hos Lotek. 

 

Lotek kontakter klubben pr. e-mail, når flaskerne er klar til afhentning eller returtransporten. 

 

Klubben sørger selv for: 

- afhentning eller returtransporten af flasker hos Lotek. Flaskerne er altid klar til afhentning Fredagen efter 

trykprøvningsterminen de er indleveret til. 

 

Lotek fakturerer klubben direkte for det antal trykprøvninger, der er leveret med evt. transport udgifter. 

 

Har I nogle spørgsmål til aftalen er I velkommen til at kontakte 

Stig Lyngby på: 

E-mail slyngby@email.dk eller mobil 40 20 71 55 

Leif Nordkvist på: 

E-mail ln@lotek.dk eller mobil 4050 4241 
 

 


