GUIDE: SÄKRARE LYFT
Olika former av lyft är ett av de vanligaste momenten i industrin. Tyvärr står lyft också för en stor
andel av alla arbetsplatsolyckor. Risken är hög, men med säkra rutiner, rätt hjälpmedel och riktigt
planerad arbetsmiljö kan de flesta olyckor undvikas. Vår guide visar vägen.

INSPEKTION
Det finns strikta regler för inspektion och kontroll
av lyftredskap och komponenter. Allt ska dokumenteras och journalföras. Gigants Inspector
och e-certifikat underlättar arbetet.

PLANERING
En säker arbetsmiljö för trygga
lyft börjar med god planering.
Vilka risker finns på arbetsplatsen? Hur ser rummet ut?
Vad säger Arbetsmiljöverket?
Gigant hjälper till att undersöka
vilka behov ni har, göra riskbedömningar och föreslå åtgärder.

RUTINER
Säkerhetsarbetet ska vara en pågående process där varje lyft ska hålla samma standard.
Rutinerna måste sitta i ryggraden: är rundslingen i gott skick? Finns rätt hjälpmedel till hands?
Lyfter jag rätt? Är min kollega utbildad i lyft?
Våra checklistor och skyddsrond hjälper dig att
göra rätt varje gång.

LYFTTEKNIK
Rätt hjälpmedel är viktigt, men du behöver
också ha en korrekt lyftteknik och veta hur du
handskas med redskapen för att minska riskerna för skador. Det lär du dig i våra utbildningar.

UTBILDNING
REDSKAP
Det finns ett stort antal hjälpmedel för att
underlätta såväl tunga som lätta lyft.
Kranar, skensystem, lyftöglor, kättingar
och rundsling. Gigant specialtillverkar
också kundanpassade lösningar för
lyft och lastsäkring. Vi kan även
integrera RFID teknik som ökar
effektiviteten vid inspektion och
dokumenthantering.

Kunskap är nyckeln till säkra lyft. I Gigant Utbildningshall får du testa och träna i en uppbyggd industrimiljö
med alla moment som finns runt lyft och lastsäkring
– från 1 kg till 6 ton. Förutom praktisk träning får du
lära dig Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som
gäller för kontroll och inspektion. Vi har två kurser:
grundkursen som är för alla som lyfter inom
industrin och Kompetent person för dig som ska
ansvara för inspektion av lösa redskap.

