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Lagerbyggnaderna för en stor e-handelsorganisation använder väl synliga, anpassade skuggtavlor för att optimera 
Lockout/Tagout-effektiviteten och se till att alla på arbetsplatsen alltid håller säkerheten i åtanke.

Utmaning
Öka effektiviteten och synligheten för Lockout/Tagout

En stor e-handelsorganisation ville förbättra underhållssäkerheten genom att underlätta användningen av Lockout/Tagout 
och skapa synlighet av pågående underhållsprojekt som kräver Lockout/Tagout i deras lagerbyggnader.
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Lösning
Anpassningsbar huvudskuggtavla

Brady föreslog en anpassad huvudskuggtavla för att skapa den önskade 
synligheten för pågående, processbrytande underhåll. Huvudskuggtavlan 
installerades som en pilot i en av vår kunds större lagerbyggnader. 

Skuggtavlor gör Lockout/Tagout påtagligt mer effektivt genom att de tydligt visar 
medarbetare och entreprenörer vilka verktyg de behöver hämta och var de behöver 
förvara dem efter servicearbetet på en maskin. Efter en försöksperiod finjusterades 
huvudskuggtavlan och presenterades som en startpunkt i vår kunds andra 
lagerbyggnader. Brady anpassade huvudversionen för att passa platsspecifika 
behov där det behövdes. 

Varje skuggtavla är 1,4 meter hög och består av 90 cm breda paneler. Tavlan 
har avrundade hörn och tillverkades av 8 mm tjocka, vita plexiglas. Dessa stora 
tavlor, vilka kan sträcka sig över en eller flera paneler, inkluderar ”skuggor” av alla 
Lockout/Tagout-hänglås, -utrustningar och tillbehör som används i ett specifikt 
arbetsplatsområde. Alla korrelerade Lockout/Tagout-verktyg läggs till på tavlan. 
Skuggtavlor gör det mycket enkelt för medarbetare att hämta de verktyg de 
behöver och sedan hänga tillbaka dem efter att service på en maskin har utförts. De 
är också mycket synliga på arbetsplatsen och tjänar som en ständig påminnelse om 
att man ska tänka på säkerheten i första hand.

Resultat
Effektiv och väl synlig Lockout/Tagout

Medarbetarna hos det stora e-handelsföretaget har nu Lockout/Tagout-lösningar 
inom räckhåll för att skydda sig själva under maskiningrepp. Lockout/Tagout-
hänglåsen, utrustningarna och tillbehören, såväl som taggarna, presenteras 
på stora, väl synliga skuggtavlor som gör det snabbt och enkelt för medarbetarna 
att hämta rätt verktyg för att skydda sin säkerhet.
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