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optimaliseren



WAAROM DEZE GIDS?

Waarom deze 
gids?
Kwaliteitsinspecties kunnen ongevallen 
voorkomen die veroorzaakt worden door 
het gebruik van versleten of defecte 
uitrustingen. Uitrustingen regelmatig 
inspecteren is een goede strategie 
om de veiligheid op de werkplek te 
handhaven en te verbeteren. 

Visuele statusmarkeringsoplossingen 
helpen bedrijven om inspecties bij te 
houden en de inspectieresultaten aan 
alle werknemers te communiceren op 
de uitrusting zelf. Deze oplossingen 
voldoen aan de Europese richtlijnen en 
kunnen de veiligheid en efficiëntie op de 
werkplek verbeteren door te voorkomen 
dat niet-geïnspecteerde uitrustingen 
gebruikt worden. 

Deze statusmarkeringsgids helpt u bij 
het uitvoeren van uitrustingsinspecties 
op basis van best practices, het 
communiceren van de uitrustingsstatus 
en conformiteit met de wetgeving op het 
vlak van uitrustingen.
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Meer 
conformiteit
Met visuele statusmarkerings-
oplossingen kunt u zorgen voor 
meer conformiteit met de wetten en 
voorschriften die erop gericht zijn de 
veiligheid op de werkplek te verbeteren.

• Europese Richtlijn 2009/104/EG  
De werkgever moet ervoor 
zorgen dat de arbeidsmiddelen 
correct geïnstalleerd zijn en naar 
behoren werken door deze te 
laten inspecteren/testen (initieel, 
na de montage, periodiek 
en speciaal) door bevoegde 
personen.  De resultaten van de 
inspecties moeten geregistreerd 
en bewaard worden.

• Britse bepaling van 
voorschriften inzake 
arbeidsmiddelen van 1998 
(PUWER – Provision and Use of 
Work Equipment Regulation)  
Het resultaat van de inspectie moet 
worden geregistreerd en bewaard 
tot ten minste de volgende 
inspectie van die uitrusting.

MEER CONFORMITEIT



Inspecties op basis 
van best practices 
Met visuele statusmarkerings-
oplossingen kunt u duidelijk de 
inspectiestappen op de uitrusting 
zelf aangeven. Dit helpt bij het 
standaardiseren en uitvoeren van 
uitrustingsinspecties op basis van 
best practices doorheen het bedrijf 
om zo de veiligheid op de werkplek 
te verbeteren.

INSPECTIES OP BASIS VAN BEST PRACTICES5



6 DUIDELIJKE COMMUNICATIE VAN DE UITRUSTINGSSTATUS

Duidelijke 
communicatie van 
de uitrustingsstatus
Elke werknemer die een bepaalde 
uitrusting wil gebruiken, kan snel de 
goed zichtbare tag controleren die 
aan de uitrusting bevestigd is. Deze 
tag toont de betrokken werknemer of 
de uitrusting geschikt werd bevonden 
voor gebruik na de inspectie.



OPLOSSING7

Oplossing 
Visuele statusmarkeringsoplossingen kunnen worden gebruikt voor de unieke identificatie van een uitgebreid assortiment 
van gereedschappen en uitrustingen. Ze communiceren de laatste uitrustingsinspectie en inspectiestatus op de plaats 
van gebruik en geven een overzicht van het onderhoud, tests en inspecties in overeenstemming met de gezondheids- en 
veiligheidswetgeving.

Visuele statusmarkeringsoplossingen bestaan doorgaans uit twee componenten:

• Houder: geeft de waarschuwing "Niet gebruiken" weer en is verkrijgbaar in verschillende vormen voor diverse 
gereedschappen en uitrustingen.

• Insteekkaart: communiceert inspectie-informatie op basis van best practices alsook inspectiegegevens en planning. 
Wanneer de uitrusting niet voldoet aan de inspectie, wordt de insteekkaart verwijderd zodat de boodschap "Niet gebruiken" 
op de houder zichtbaar wordt.



TOEPASSINGEN8

Toepassingen
Visuele statusmarkeringsoplossingen 
zijn perfect personaliseerbaar en kunnen 
op een groot aantal uitrustingen worden 
aangebracht om de inspectiekwaliteit en 
veiligheidscommunicatie te verbeteren. 
De oplossingen worden gebruikt door 
bedrijven in een groot aantal sectoren 
en activiteiten, waaronder:

• bouw

• voedingsindustrie

• facility management

• logistiek

• productie

• maritieme sector

• olie- en gasindustrie

• nutsbedrijven



TOEPASSINGEN9

Stellingen
Scafftag is het wereldwijd 
toonaangevende 
statusmarkeringssysteem voor 
stellingen waarmee gevaarlijke 
situaties bij werken op hoogte 
vermeden en inspectieprocedures 
efficiënt beheerd kunnen worden.

• Vermeld alle relevante informatie 
met betrekking tot de stelling

• Registreer handtekening, tijdstip 
en datum van maximaal 12 of 22 
inspecties per insteekkaart

• Hanglus compatibel met zowel 
systeemstellingen als stellingen 
met buizen en klemmen



TOEPASSINGEN

Graafwerken
De tag voor bouwplaatsen maakt 
het veel gemakkelijker om te voldoen 
aan de Europese richtlijn 92/57/EEG 
betreffende de minimumvoorschriften 
inzake veiligheid voor bouwplaatsen. 
Alle vereiste informatie kan worden 
toegevoegd op de verwijderbare 
insteekkaart en worden 
gecommuniceerd bij de toegang 
tot de bouwplaats.
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Tijdelijke 
werkzaamheden
De tag voor tijdelijke werkzaamheden 
maakt het veel gemakkelijker 
om te voldoen aan de Europese 
richtlijn 92/57/EEG betreffende 
de minimumvoorschriften inzake 
veiligheid voor tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen. Alle vereiste informatie 
kan worden toegevoegd op de 
verwijderbare insteekkaart en worden 
gecommuniceerd op de tijdelijke 
constructie. 

TOEPASSINGEN



TOEPASSINGEN12

Afschermingen en omheiningen
De tags voor afschermingen en omheiningen maken het veel gemakkelijker om te voldoen aan de Europese richtlijn 92/57/EEG 
betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Alle vereiste informatie kan worden 
toegevoegd op de verwijderbare insteekkaart en worden gecommuniceerd op de afschermingen en omheiningen.



TOEPASSINGEN

Pompen en machines
De Microtag voor pompen en 
machines is ontworpen om de 
volgende inspectiedatum/volgende 
testdatum duidelijk weer te geven op 
de plaats van gebruik.
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TOEPASSINGEN

Veiligheidsharnassen
De Nanotag voor veiligheidsharnassen 
is ontworpen om de volgende 
inspectiedatum duidelijk weer te 
geven op de plaats van gebruik.
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TOEPASSINGEN

Mobiele hoogwerkers
De mobiele hoogwerkertag is bedoeld 
om frequente inspecties, onderhoud 
en identificatie van mobiele 
hoogwerkers, inclusief schaarliften 
en kranen, te helpen controleren.

• De insteekkaart voor de mobiele 
hoogwerkertag bevat een 
overzichtelijke checklist die 
de operator vóór gebruik moet 
doornemen. 

• Registreer tot 32 inspecties

• Bevestig aan de hoogwerker met 
een kabelbinder of kleefstrip

15



TOEPASSINGEN

Ladders
De Laddertag geeft de meest 
recente informatie over ladderklasse, 
inspectieperiode en geplande 
inspecties weer.

• De insteekkaart voor de 
Laddertag bevat een vóór gebruik 
door te nemen checklist.

• Vermeld het unieke 
referentienummer van de 
ladder, het beoogde gebruik, 
de risicobeoordelingsperiode en 
geplande inspecties

• Registreer tot 12 geplande 
ladderinspecties
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TOEPASSINGEN

Vorkheftrucks
De Forkliftag is een inspectiesysteem 
bedoeld om inspecties, onderhoud 
en identificatie van heftrucks bij 
ploegenwissels te helpen controleren.

• Overzichtelijke, vóór gebruik 
door te nemen checklist voor 
de operator

• Registreer tot 42 dagelijkse 
inspecties

• Bevestig aan de vorkheftruck met 
een kabelbinder of kleefstrip
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TOEPASSINGEN

Transpalletten
De tags voor transpalletten 
en elektrische transpalletten 
vereenvoudigen de conformiteit met 
Europese richtlijn 2009/101/EG.

• Overzichtelijke, vóór gebruik 
door te nemen checklist voor 
de operator

• Registreer de resultaten en 
handtekeningen voor maximaal 
21 of 32 inspecties

• Bevestig aan de transpallet met 
een kabelbinder of kleefstrip
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TOEPASSINGEN

Vergrendelingen
De isolatietag is ontworpen om 
mechanische en elektrische 
vergrendelingsprocedures te helpen 
controleren. Ze voorkomt dat 
systemen per ongeluk in werking 
worden gesteld. De vergrendeling 
wordt opgeheven wanneer de 
bevestigde helft wordt verwijderd 
en aan de andere helft op de 
werkverguning wordt toegevoegd.
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TOEPASSINGEN

Besloten ruimtes 
De Entrytag is ontworpen om 
ongevallen te voorkomen en 
inspectieprocedures in besloten 
ruimtes efficiënt te beheren.

• Vermeld informatie met 
betrekking tot de besloten ruimte 
zoals vergunningsnummers, 
testdata en de vereiste 
veiligheidsuitrustingen

• Registreer tot 42 ploeginspecties

• Entrytag-houder met 
magnetische bevestiging 
verkrijgbaar
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TOEPASSINGEN

Chemicaliën  
De Chemtag-insteekkaart bevat alle 
relevante informatie met betrekking tot 
de risico's verbonden aan gevaarlijke 
stoffen, zoals:

• type stof

• details van gevaren en 
voorzorgsmaatregelen

• actie die moet worden 
ondernomen in een noodgeval

• naam van de leverancier 
en telefoonnummer voor 
noodgevallen

• details over de afvalverwerking
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TOEPASSINGEN

Flensbreuk  
De flenstag wordt voornamelijk gebruikt bij het onderhoud van leidingen en biedt controle over inspecties, wijzigingen en 
onderhoudswerkzaamheden bij breuken.

De tag is met perforaties onderverdeeld in drie delen en stelt de gebruiker in staat om duidelijk de diverse fases te herkennen, van 
het begin (de breuk) tot het opnieuw in werking stellen van het systeem.
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PERSONALISEER!23

Personaliseer!
Welke uitrusting u ook heeft, wij kunnen 
ze labelen.

We kunnen onze visuele 
statusmarkeringsoplossingen aanpassen 
aan uw specifieke behoeften en naadloos 
integreren in uw bedrijf en systemen. Een 
ruime waaier aan aanpassingsopties is 
mogelijk, waaronder:

• formaat en vorm van de tag

• data op de tag

• visueel ontwerp inclusief logo, 
kleuren en lettertype conform uw 
huisstijl

• aanpassingen aan specifieke 
omgevingsvereisten, bv. het 
toevoegen van metalen strips 
voor magnetische detectie in 
voedselverwerkende bedrijven

• verschillende bevestigingsmethodes 
bijv. kabelbinders, splitring, 
magnetische strip, kleefstrip



AUTOMATISEER!24

Automatiseer 
de administratie 
van inspecties!
Met Safetrak gaan tijdrovende, 
op papier gebaseerde 
uitrustingsinspecties voortaan 
veel sneller. 

• Digitale inspecties: geen 
papierwerk meer, niet langer 
handgeschreven tekst ontcijferen 
of verloren documenten zoeken. 

• Geautomatiseerde rapportering: 
genereer op regelmatige 
tijdstippen of op aanvraag  
up-to-date inspectierapporten. 

• Geavanceerde inspectieplanning: 
plan heel gemakkelijk 
terugkerende inspecties en 
krijg snel een overzicht van alle 
geplande inspecties. 

• Inboeken, uitboeken: eenvoudig 
opvolgen van uw gelabelde 
PBM's en uitrustingen 



Afrika 
Randburg, Zuid-Afrika 
Tel. +27 11 704 3295 
africa@bradycorp.com

Benelux 
Zele, België 
Tel. +32 52 45 78 11 
benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa 
Bratislava, Slovakije 
Tel. +421 2 3300 4800 
central_europe@bradycorp.com

Denemarken 
Odense 
Tel. +45 66 14 44 00 
denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland 
Egelsbach, Duitsland 
Tel. +49 6103 7598 660 
germany@bradycorp.com

Frankrijk 
Roncq 
Tel. +33 3 20 76 94 48 
france@bradycorp.com

Hongarije 
Budaörs 
Tel. +36 23 500 275 
central_europe@bradycorp.com

Italië 
Gorgonzola 
Tel. +39 02 26 00 00 22 
italy@bradycorp.com

Midden-Oosten 
Dubai, VAE 
Tel. +971 4881 2524 
me@bradycorp.com

Noorwegen 
Kjeller 
Tel. +47 70 13 40 00 
norway@bradycorp.com

Roemenië 
Bucharest 
Tel. +40 21 202 3032 
central_europe@bradycorp.com

Rusland 
Moscow 
Tel. +7 495 269 47 87 
central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal 
Madrid, Spanje 
Tel. +34 900 902 993 
spain@bradycorp.com 
portugal@bradycorp.com

Turkije 
Istanbul 
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21 
turkey@bradycorp.com

UK & Ierland 
Banbury, UK 
Tel. +44 1295 228 288 
uk@bradycorp.com

Zweden, Finland, Baltische staten 
Kista, Zweden 
Tel. +46 8 590 057 30 
sweden@bradycorp.com
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