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De mest vellykkede stålselskapene er også de tryggeste. Noen har klart seg uten tapt tid, personskade eller dødsfall 
i mange år. De høyeste sikkerhetsnivåene gir overlegen bedriftsytelse fordi det er et vanskelig mål å oppnå og krever 
utmerkelse på alle områder.

I sin helhet anses stålindustrien som et av de mest risikofylte arbeidsmiljøene. Sammen danner varme, kjemikalier, 
støy og strømmen stort maskineri krever, et bilde de fleste ikke umiddelbart forbinder med sikkerhet. 

Ved hjelp av nøye implementering av sikkerhetstiltak foreslått av FNs internasjonale arbeidsorganisasjon, er det imidlertid 
mulig å produsere stål på en trygg og lønnsom måte.

De fleste vellykkede bedrifter undersøker allerede hvordan de kan kombinere påviste sikkerhetsverktøy, for eksempel 
verneutstyr, merking og avlåsing.



Utfordring

Håndter hengelåser til avlåsing/merking med hansker

En stor stålfabrikk ønsker merking og avlåsing som kan brukes mens man har 
på seg verneutstyr. Det nåværende systemet krever at arbeiderne tar av seg 
hanskene midlertidig for å sette nøkkelen i hengelåsen. Dette anses ikke lenger 
som akseptabelt.

Løsning

SafeKey-hengelåser med uproblematisk innsetting av nøkkel

Brady foreslår sine innovative SafeKey-hengelåser med patentert 
låsemekanisme. Denne nye mekanismen muliggjør enklere innsetting  
av nøkler og låsing mens man bruker tykke, tunge hansker.

I tillegg inneholder hengelåsdesignen en miniatyrbørste til nøkkelhullet som kan 
fjerne støvpartikler som ellers ville redusert låsens effektivitet og brukbarhet 
over tid. Dette er særlig praktisk i industrier som produserer mye støv, som 
stålindustrien.

SafeKey-hengelåser tilbyr også mer enn 100 000 nøkkel- og låsekombinasjoner, 
noe som er det høyeste antallet for sikkerhetshengelåser. Hver SafeKey-
hengelås og -nøkkel kan være unik for å øke sikkerheten ved merking 
og avlåsing, selv når et større antall mennesker er involvert. Alle låser og 
nøkkelkoder Brady leverer, er kartlagt over tid uten ekstra kostnader. Store 
sett med hovednøkler og GMK-nøkler (grand master key) er tilgjengelige, slik 
at teamledere kan åpne alle låsene for sitt team og en sikkerhetsansvarlig kan 
åpne alle låser på anlegget eller i bedriften.

Resultat

Behold hanskene på

Arbeidere kan nå enkelt sette på hengelåser for merking og avlåsing 
mens de bruker tykke vernehansker. Dette øker arbeidersikkerheten og 
vedlikeholdseffektiviteten, samtidig som det muliggjør raskere isolering  
og aktivering av maskineri.
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