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Lagrene til en stor netthandelsorganisasjon bruker svært synlige tilpassede skyggebrett for å optimalisere effektiviteten 
av avlåsing/merking og for å holde fokus på sikkerheten på arbeidsplassen.

Utfordring
Øk synligheten og effektiviteten av avlåsing/merking

En stor netthandelsorganisasjon ønsket å forbedre vedlikeholdssikkerheten ved å bruke avlåsing/merking og ved å skape 
synlighet på lagrene ved pågående vedlikeholdsprosjekter som krever avlåsing/merking.
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Løsning
Tilpasningsbart hovedskyggebrett

Brady foreslo et tilpasset hovedskyggebrett for å oppnå ønsket synlighet innen 
pågående avlåsingsvedlikehold. Hovedskyggebrettene ble først installert i ett av 
kundens store lagre. 

Skyggebrett gjør avlåsing/merking betydelig mer effektivt ved å vise ansatte og 
andre arbeidere hvilke verktøy de må hente, og hvor de skal plassere dem når 
arbeidet er utført. Etter en prøveperiode ble hovedskyggebrettet finjustert og 
presentert som et utgangspunkt for resten av kundens lagre. Brady tilpasset 
hovedversjonen for å oppfylle stedsspesifikke behov der dette var nødvendig. 

Hvert skyggebrett er 1,4 meter høyt og består av 90 cm brede paneler. Brettet har 
avrundede hjørner og er laget av 8 mm tykt hvitt pleksiglass. 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. De er også svært synlige på arbeidsplassen og fungerer som 
en kontinuerlig påminnelse om å ha fokus på sikkerheten.

Resultat
Effektiv og svært synlig avlåsing/merking

De ansatte på lageret til det store netthandelsselskapet har nå 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 som gjør det enkelt og raskt 
å hente riktig verktøy for å beskytte sikkerheten.
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