
Eksempelstudie
Gjør avlåsing/merking synlig på arbeidsplassen

www.bradyeurope.com

En stor sjokoladeprodusent implementerte fem tilpassede skyggebrett for å gjøre avlåsing/merking godt synlig og tilgjengelig på 
en av sjokoladefabrikkene sine.

Utfordring
Optimalisere sikkerhet på arbeidsplassen

Sikkerhet på arbeidsplassen er svært viktig for mange bedrifter. Det å sende alle ansatte hjem etter hvert skift er kanskje den 
mest humane og effektive handlingen en arbeidsgiver kan utføre for å sette pris på de ansatte og arbeidet de gjør. 

Én av løsningene den store sjokoladeprodusenten bruker for å oppnå høy sikkerhet på arbeidsplassen, er avlåsing/merking. 
Prosedyren gjør at arbeidere kan unngå ulykker relatert til bevegende maskindeler ved å nøytralisere maskinens strømforsyning. 

Sjokoladeprodusenten hadde allerede hengelåser, enheter og prosedyrer til avlåsing/merking for å muliggjøre trygt arbeid på 
maskiner. Selskapet ville nå ta det neste skrittet: hvordan de skulle sikre at hengelåsene og enhetene ble brukt på optimalt vis 
på arbeidsplassen.
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Fem skyggebrett ble bestilt, fire av dem til spesifikke fabrikkområder og ett som et 
mer sentralt vedlikeholdsbrett. Brady leverte først tegninger for å få tilbakemelding, 
godkjenning og klarsignal fra kunden. Brettene måtte ha skygger til hengelåser 
i ulike fargekoder, til avlåsingsenheter til sluseventiler, kuleventiler, spjeldventiler, 
strømbrytere og industrielle uttak samt til tilbehør som låskasser og kroker. Holdere 
til flere avlåsingstags ble også tatt med.

Hvert skyggebrett er 1,4 meter høyt og 2,7 meter bredt, og de består av 
90 cm brede paneler. Brettet har avrundede hjørner og er laget av 8 mm tykt 
hvitt pleksiglass.

Resultat
Rask og enkel bruk av avlåsing/merking

De ansatte hos den store sjokoladeprodusenten har nå alltid løsninger for avlåsing/merking innen rekkevidde for å beskytte 
seg selv under arbeid på maskiner. Hengelåsene, enhetene og tilbehøret til avlåsing/merking, samt tags, presenteres på store, 
godt synlige skyggebrett på fem ulike steder i fabrikken. Andre sjokoladefabrikker vurderer også å implementere skyggebrett til 
avlåsing/merking.

Løsning
Gjøre avlåsing/merking tilgjengelig der det trengs

Brady leverte skyggebrett med store tilpasningsegenskaper for å gjøre 
avlåsing/ merking godt synlig på arbeidsplassen. Disse store brettene, som kan 
bestå av ett eller flere paneler, har «skygger» til alle hengelåsene, enhetene og 
tilbehøret til avlåsing/merking på et bestemt arbeidsområde. Alle tilsvarende verktøy 
til avlåsing/merking henges på brettet. Skyggebrett gjør det veldig enkelt og effektivt 
for ansatte å finne verktøyet de trenger og henge det på plass når arbeidet er ferdig.


