
GUIDE: BEDRE BELASTNINGSERGONOMI
Arbeidsplasser ser ulike ut og avhengig av hvilket arbeide du skal utføre så trenger du å kunne tilpasse den etter dine behov. 
Under tipser Gigant deg om noen områder der man med enkle midler gjør stor nytte for en bedre ergonomi.

TRANSPORTMENGDEN

Med hjelp av rullebaner og vogner sparer du 
både rygg og bein, samtidig som du får en 

brukervennlig transportflyt som forenkler jobben 
i de fleste produksjonslinjer. Våre rullebanesys-

tem og vogner finnes i en mengde varianter 
 og kan tilpasses etter ulike forutsetninger.

OPPBEVARING

En del ting trenger du ofte, andre skal 
lagres på lengre sikt, men det finnes alltid 

behov for smart oppbevaring. Med de rette 
tingene på rett sted og det som brukes ofte 
lett tilgjengelig, når du langt. Med leddbare 
armer og uttrekksenheter får du produkte-

ne på bekvem avstand og det blir lettere 
å nå tingene dine. Da trenger du å strekke 
deg mindre og risikoen for skader minsker. 

Våre ulike hyller, skuffer og paneler, faste og 
uttrekkbare, hjelper deg på veien.

LØFT

Selv små løft med gjentagelser kan gi store  
belastningsskader. Med tunge løft kommer andre 

risikoer. For å unngå skader gjelder det dels å  
ha riktig løfteteknikk, dels riktige hjelpemidler.  

Et løftebord eller annet løftehjelpemiddel er  
en god start. Men løft- og lastesikring er  

en stor del i et sikkert arbeidsmiljø, så  
det har sin egen guide. 

  ARBEIDSSTOL

Akkurat som for bordet er nøkkelordet for 
stolen variasjon. Er det mulig er det bra å reise 
seg opp ofte, men når du sitter skal du få riktig 
støtte og posisjon. Ulike arbeidsoppgaver 
krever ulike typer stoler og vi hjelper deg med å 
finne den som passer nettopp dine arbeids- 
oppgaver og arbeidsplass.

ARBEIDSPLASSMATTE

I den store sammenheng kan en billig investering 
gjøre den store forskjellen. Matten er behagelig 
å både gå og stå på, den avlaster føttene, knær-
ne, ryggen og nakken og stimulerer blodsirkula-
sjonen. Dessuten minsker sklifaren og våre ulike 
modeller tåler også de tøffeste forutsetningene, 
ikke minst at de tåler olje og kjemikalier.

ARBEIDSBELYSNING

En grunn for å jobbe med ergonomi er at det reduserer 
antall feil. Det gjelder ikke minst belysningen. Alle jobber 
blir enklere hvis du slipper skygger og blendende reflek-
ser slik at du ser hva du gjør. Trenger du å anstrenge 
synet er det lett at du bøyer deg feil. God belysning 
forenkler også presisjonsarbeidet og hever 
kapasiteten for hver medarbeider.

ARBEIDSBORD

Stå, sitte eller variere? Et hev- og senkbart bord 
forenkler en ergonomisk arbeidsstilling. De er  
enkle å tilpasse til hverandre og enkelte arbeidsmo-
ment samt oppmuntrer til bevegelighet og variasjon. 
Hvis ulike mennesker jobber på samme arbeidsplass 
kan man få riktig arbeidsstilling ved samme bord. Vi 
har også hev- og senkbare søyler som med  
hjelp av bl.a. fester kan brukes til monteringslinjer,
når du trenger å komme til arbeidsflaten i ulike 
høyder, vinkler etc.


