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Med 20 års erfarenhet från fabriksgolvet vet vi på Gigant vad som gör en arbetsplats 
säker, trivsam och effektiv. Vi har pratat med industriarbetare, lyssnat till ingenjörer 
och ergonomer. Vi kan lagarna, reglerna och de fackliga krav som påverkar 

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
Idag är vi Nordens ledande leverantör av arbets-
platsutrustning till industrin. Vi har kunskapen och 
sortimentet för ergonomiska, effektiva och säkra 
arbetsplatser. Dessutom har vi egen design och kon-
struktion som möjliggör kundanpassade lösningar. 

FYRA SPECIALISTOMRÅDEN FÖR  
BÄTTRE ARBETSMILJÖ
I den här broschyren får du mer information om hur vi  
arbetar med trygga lösningar för lyft- och lastsäkring,  
men det är bara ett av våra fyra specialistområden:

1. Arbetsplatsutrustning
2. Lyft- och lastsäkring
3. Miljösäkrade arbetsplatser
4. Bullerdämpning

Oavsett om du bygger nytt, bygger ut eller behöver 

vägen från planering och skisser till montering och 
utbildning. Börja med att kontakta oss så hjäper våra 
specialister dig vidare. Första steget till morgon-
dagens industriarbetsplats.

SÄKRARE LYFT OCH ÖKAD EFFEKTI- 
VITET MED GIGANTS EXPERTKUNSKAP

EXPERTEN GIGANTEXPERTEN GIGANT



VI HAR KUNSKAPEN SOM 
MINIMERAR RISKERNA
Olycksstatistiken talar tyvärr sitt tydliga språk. Lyft- och lastsituationer är förknippade 

 
Våra experter visar hur. 

KUNSKAP ÄR NYCKELN
En riktigt utformad arbetsplats och rätt redskap ska-
par förutsättningarna, kunskap och kommunikation 
gör den verkliga skillnaden. På Gigant erbjuder vi alla 
delar och vår kompetens inom lyftteknik, rutiner och 
produktval ger en helhet som skiljer oss från mängden.

Vi guidar dig genom frågeställningarna och utformar 
en lika kostnadseffektiv som säker lösning. Enklare 
för dig, tryggare för din personal.

Med vår metod går vi igenom alla behov och krav för att skapa en lyftsäker arbets-
plats. En stor del av utformningen styrs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och ingår 
självklart i våra lösningar. Gigant har lösningarna för en säkrare industriarbetsplats.

FEM STEG TILL SÄKRARE LYFT

1. VAL AV PRODUKT
Vi anpassar all utrustning till er arbetsplats för att 
varje lyft ska kunna göras korrekt.

2. DOKUMENTATION
Vi säkerställer att varje produkt håller rätt kvalitet och 

 

3. RUTINER
Vi hjälper er att systematisera arbetsmiljöarbetet  
och skapar ett högt säkerhetsmedvetande. 

4. UTBILDNING
A och O för att produkterna används rätt och lyften 
sker med minsta möjliga risk. Vi utbildar all personal.

5. INSPEKTION
Alla lyftprodukter har ett krav på inspektion och 
den måste också journalföras. Vi har verktygen och 
kunskapen för att göra detta arbete så enkelt som 
möjligt.

5. 
INSPEKTION

1. 
PRODUKT

2. 
DOKUMENTATION

3.  
RUTINER

4. 
UTBILDNING

KRAV OCH BEHOVKRAV OCH BEHOV



REFERENS: ATLAS COPCO LYFTE EFFEKTIVITETEN
Avdelningen ”Surface and Exploration Drilling” hos Atlas Copco i Örebro behövde  
ett sätt att hålla ordning på sina olika lyftredskap och optimera hanteringen. Med 
systemet Gigant Inspector och RFID-taggar som enkelt scannas av och förs in en 
databas får varje lyftredskap, sk rundsling, sin givna plats i produktionen. Resultatet 
är ökad säkerhet, högre effektivitet och lägre materialkostnader. RFID-teknik är en 

”Jobbet flyter på effektivare  
och framförallt säkrare.” 

Tove Hedengren, Atlas Copco

VÅR METOD

En säker miljö för lyft och lastsäkring bygger lika mycket 
på organisationens och medarbetarnas arbetssätt 
som de faktiska produkterna och lösningarna.

Gigant säkerställer att såväl fysiska som psyko- 
sociala arbetsförhållanden är bästa möjliga. För 
varje lösning går vi igenom en grundlig undersökning,  
gör riskbedömningar, föreslår åtgärder och följer upp 

med kontroll. Vi erbjuder tjänsterna, produkterna och 
utbildningsmaterialet som gör arbetsplatsen trygg.

Säkerhetsarbetet är en pågående process och med 
vår modell och support får ni rutiner och checklistor  
– i linje med legala föreskrifter och som är enkla att 
följa i vardagen – för det systematiska arbetsmiljö- 
arbetet och den dagliga skyddsronden.

SÄKERHETSARBETE PÅGÅR. ALLTID.

Trygga och säkra
arbetsförhållanden

REFERENS



Det är behoven för din arbetsplats och de krav som ställs på den som styr vilken lösning 
vi rekommenderar. Från lyftkranar och skensystem, lösa lyftredskap till specialbyggda 
avancerade grip- och lyftverktyg. Med ett av marknadens bredaste sortiment för lyft och 
lastsäkring kan vi alltid välja rätt produkter för rätt tillfälle. Till din fördel.

I vårt utbud hittar du våra egna lösningar sida vid 
sida med varumärken som är specialister i sin nisch.  
Alla håller hög kvalitet och följer såväl lagliga före-
skrifter som branschrekommendationer för märk-

SNABBA LEVERANSER

för snabb leverans direkt till kund. 

HELA LÖSNINGEN
Lyft och lastsäkring är ett område med höga krav 
på planering och utförande. Vi vägleder dig från 
projektering av lyftsystem till de enskilda lyftdon 
och redskap som står för själva lyftarbetet. Håll dig 
på den säkra sidan och välj en samarbetspartner 
som klarar hela lösningen.

ETT AV MARKNADENS BREDASTE 
LYFT- OCH LASTSORTIMENT

PRODUKTERPRODUKTER

Balkvagn.

Lufttelfer.

Eqlift.
Digital kranvåg.

Lyftöglarrud.

Rundsling.

Lyftmagnet.

Skensystem SWF.

Redpinschackel.

Plåtlyfthandske.Skruvklämma.
Spaklyftblock.

Lyftögla.

Lyftögla.

Pelarsvängkran.

Kättingredskap.

Vacuum.



Vi utgår alltid från din situation och i de fall vårt standard- 
sortiment inte räcker, har vi kompetensen och erfarenheten 
för att skräddarsy en lösning. Vi utvecklar och konstruerar 
helt kundunika verktyg. Säkra, smidiga och effektiva.  
Givetvis följer våra skräddarsydda lösningar samma stränga 
säkerhetskontroller som vårt övriga sortiment. De uppfyller 
gällande direktiv och bär CE-märkning.

Moment som vi genomför när vi tar fram kundunika verktyg.

Säkra och 
anpasssade 
lösningar, 
från skiss till 
verklighetet.

VI HAR RÄTT VERKTYG 
FÖR VARJE LYFT

FUNKTIONS- 
LÖSNING

RITA BERÄKNA TILLVERKA PROVDRAGNING
CE-MÄRKNING

FUNKTIONSTEST
INSTRUKTIONER

KUNDUNIKA VERKTYGKUNDUNIKA VERKTYG

LEVERANS



GIGANT ACADEMY

När säkra och effektiva lyft sitter ordentligt i ryggen, det är då man når verkliga  
resultat. I vår utbildningshall har vi byggt upp en industrimiljö med alla moment  

testa och träna tills de nya kunskaperna sitter. Vi håller också föreläsningar 
och praktik ute på företagen. Om du vill anordna utbildningar för dina 
anställda ställer vi gärna vår expertis till förfogande.

UTBILDNING I VERKLIG MILJÖ

I Alingsås hittar du vår specialbyggda lyfthall 
för verklighetsanpassad utbildning.

GRUNDKURS: LYFTUTBILDNING – TRAVERS/ 
TELFER/LASTKOPPLING, 1 DAG
Basen för säkrare lyft i vardagen. En lärorik dag anpassad 
efter företagets verklighet där vi bland annat går igenom 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 (kompendium  
ingår). I de praktiska avsnitten använder vi oss av före- 
tagets lokaler och tränar på relevanta lyftsituationer.

UTBILDNING: KOMPETENT PERSON, 1 DAG
Fortsättning för de medarbetare som ska ansvara för  
inspektion av lösa redskap på arbetsplatsen. Under kursen 
går vi igenom aktuella föreskrifter från Arbetsmijöverket 
och tittar på hur kontroll och inspektion av lösa föremål  
på företaget ska gå till. Efter utbildningen får du diplom 
och tillgång till databasverktyget Gigant Inspector  
inklusive ett RFID-startkit.

GIGANT ACADEMY



DOKUMENT- OCH JOURNALFÖRING

LÄTT ATT GÖRA RÄTT MED 
GIGANT INSPECTOR
Uppfyll regelverken snabbt och enkelt. Vår onlinedatabas för journalföring 
av redskap ger tillgång till den dokumentation som krävs. När du registrerar 
dina produkter får du direkt kontroll över deras besiktningsstatus och 
tillhörande protokoll. Tillsammans med RFID-märkta produkter sparar  
företaget tid och förenklar arbetet, bland annat genom automatiska  
besiktningspåminnelser via mail.

DOKUMENTATION E-CERTIFIKAT

BARA ETT KNAPP- 
TRYCK BORT
Till varje verktyg följer ett intyg som binder den 
enskilda produkten till en juridiskt ansvarig, i 
enlighet med Maskindirektivet. Via Gigants portal 

gör din beställning och du når det snabbt, enkelt 
och smidigt om en olycka skulle vara framme. 

Alla lyftredskap och komponenter måste inspekteras och underhållas med jämna 
mellanrum. Då klarar de vardagen bättre och kan ge en säker arbetsmiljö i många 
år. I vår egen lyftverkstad monterar vi radiostyrning och installerar elektrisk drift till 
våra verktyg. Här tar vi också emot marknadens alla lyftanordningar för service, 
underhåll och dokumenterad inspektion. Varje produkt undersöks, repareras och 
provdras för att sedan journalföras och skickas tillbaka till kund.

• Lyftdon
• Lyftkätting

• Rundsling
• Plåtlyfthandskar

• Stålineredskap
• Schackel

• Lyftöglor
etc.

ÖVRIGA PRODUKTER VI INSPEKTERAR OCH UNDERHÅLLER:

DOKUMENTATIONSERVICE OCH INSPEKTION
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KONTAKTA 
OSS GÄRNA!
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gigant@gigant.se

blog.gigant.se


	gigant-lyftolastsakring-folder2015-klassad_katting 1
	Gigant sista sidan

