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Med 20 års erfaring fra fabrikkgulvet vet vi på Gigant hva som gjør en arbeidsplass sik-

ker, trivelig og effektiv. Vi har snakket med industriarbeiderne, hørt på ingeniører og 

ergonomer. Vi kan lovene, reglene og de faglige kravene som påvirker industriarbeids-

plassen.

SIKRERE LØFT OG ØKT EFFEKTIVITET 
MED GIGANTS EKSPERTKUNNSKAP

EKSPERTEN GIGANTEKSPERTEN GIGANT

SKREDDERSYDDE LØSNINGER
Idag er vi Nordens ledende leverandør av arbeids- 
plassutstyr til industrien. Vi har kunskapen og  
sortimentet for å skape attraktive, effektive og sikre  
arbeidplasser. Dessuten har vi egen design og kon-
struksjonsavdeling som produserer kundetilpassede 
løsninger. 

FIRE SPESIALOMRÅDER FOR BEDRE  
ARBEIDSMILJØ
I denne brosjyren får du mer informasjon om hvordan 
vi arbeider med trygge løsninger for løft og laste- 
sikring, men dette er bare ett av våre fire spesialom-
råder:

1. Arbeidsplassprodukter
2. Løft og lastesikring
3. Miljøsikrede arbeidsplasser
4. Støydemping

Uansett om du bygger nytt, bygger om eller trenger 
å oppgradere en eksisterende arbeidsplass, hjelper 
vi deg hele veien fra planlegging og skisser til mon-
tering og opplæring. Start med å kontakte oss, så 
hjelper våre spesialister deg videre. Første skritt mot 
morgendagens industriarbeidsplass.



VI HAR KUNNSKAPEN SOM  
REDUSERER RISIKOENE
Ulykkesstatistikken taler dessverre sitt tydelige språk. Løft og lastesituasjoner er forbun-

det med flere faremomenter og det skjer ulykker. Men risikoene kan forebygges og redu-

seres. Med et godt planlagt arbeidsmiljø og trygge rutiner kan de fleste ulykker unngås. 

Våre eksperter viser hvordan. 

KUNNSKAP ER NØKKELEN
Riktig utformet arbeidsplass og riktig redskap skaper 
forutsetningene, kunnskap og kommunikasjon gjør 
den største forskjellen. Gigant tilbyr alt dette og vår 
kompetanse innen løfteteknikk, rutiner og produktvalg 
skaper en helhet som skiller oss fra mengden.

Vi guider deg gjennom spørsmålstillingene og ut-
former en like kostnadseffektiv som sikker løsning. 
Enklere for deg, tryggere for personalet

Med vår metode går vi igjennom alle behov og krav for å skape en løftesikker arbeids-
plass. En stor del av utformingen styres av Arbeidstilsynets forskrifter og inngår selv-
følgelig i våre løsninger. Gigant har løsningene for en sikrere industriarbeidsplass

FEM SKRITT MOT SIKRERE LØFT

1. VALG AV PRODUKT
Vi tilpasser alt utstyr til din arbeidsplass for at hvert 
løft skal kunne gjøres korrekt.

2. DOKUMENTASJON
Vi sikrer at hvert produkt holder riktig kvalitet og inne- 
holder lovpålagt dokumentasjon, herunder sertifika-
ter, bruksanvisninger etc.
 

3. RUTINER
Vi hjelper deg med å systematisere arbeidsmiljøar-
beidet og skape en høy sikkerhetsbevissthet.

4. OPPLÆRING
Kunnskap sørger for at produktene brukes riktig og 
at løftet skjer med minst mulig risiko. Vi lærer opp all 
personell.

5. INSPEKSJON
Alle løfteprodukter har et krav om inspeksjon og den 
må også journalføres. Vi har verktøyet og kunn-
skapen for å gjøre dette arbeidet så enkelt som 
mulig.

5. 
INSPEKSJON

1. 
PRODUKT

2. 
DOKUMENTASJON

3.  
RUTINER

4. 
OPPLÆRING

KRAV OG BEHOVKRAV OG BEHOV



REFERANSE: ATLAS COPCO LØFTER EFFEKTIVITETEN
Avdelingen ”Surface and Exploration Drilling” hos Atlas Copco i Örebro, Sverige treng-
te en måte å holde orden på sine ulike løfteredskap og optimere håndteringen. Med 
systemet Gigant Inspector og RFID-tagger som enkelt skannes og føres inn i en data-
base, får hvert løfteredskap, rundsling osv. sin faste plass i produksjonen. Resultatet er 
økt sikkerhet, høyere effektivitet og lavere materialkostnader. RFID-teknikk er en viktig 
del i Gigants løsninger og finnes integrert i et stort antall produkter.

”Jobben flyter mer effektivt  
og fremfor alt sikrere.” 
Tove Hedengren, Atlas Copco

VÅR METODE

Et sikkert miljø for løft og lastesikring bygger like mye 
på organisasjonen og medarbeidernes arbeidsmåte 
som de faktiske produktene og løsningene.

Gigant sikrer at såvel fysiske og psykososiale arbeids-
forhold er best mulig. For hver løsning går vi igjennom 
en grunnleggende undersøkelse, gjør risikovurderin-
ger, foreslår tiltak og følger opp med kontroll. Vi tilbyr 

tjenestene, produktene og opplæringsmateriell som gjør 
arbeidsplassen tryggere.

Sikkerhetsarbeidet er en pågående prosess og med 
vår modell og support får dere rutiner og sjekklister - i 
tråd med lovpålagte forskrifter og som er enkle å følge 
i hverdagen - for det systematiske arbeidsmiljøarbeidet 
og den daglige vernerunden.

SIKKERHETSARBEID PÅGÅR - ALLTID

Trygge og sikre 
arbeidsforhold

UNDERSØKELSE

RISIKOBEDØMMING

TILTAK

KON
TRO
LL

REFERANSER



Det er behovene på din arbeidsplass og de kravene som stilles på den som styrer hvilke 
løsningen vi anbefaler. Fra løftekraner og skinnesystem, løse løfteredskap til spesialbyg-
de, avanserte gripe- og løfteverktøy. Med et av markedets bredeste sortiment for løft og  
lastesikring kan vi alltid velge riktige produkter til de ulike formålene. Til din fordel.

I vårt sortiment finner du våre egne løsninger side 
om side med varemerker som er spesialister i hver 
sin nisje. Alle holder høy kvalitet og følger både  
lovlige forskrifter og bransjeanbefalinger for merking 
og sertifisering.

RASKE LEVERINGER
De mest vanlige løfteredskapene finnes på lager 
hos våre lokale forhandlere. Ut over dette finnes vårt 
hovedlager for rask levering direkte til sluttkunde. 

HELE LØSNINGEN
Løft er et område med høye krav til planlegging og 
utførelse. Vi veileder deg fra prosjektering av løfte- 
system til de enkle løfteredskapene som står for 
selve løftearbeidet. Hold deg på den sikre siden og 
velg en samarbeidspartner som klarer hele 
løsningen.

ETT AV MARKEDETS BREDESTE 
LØFTE- OG LASTESORTIMENT

PRODUKTER

Løpekatt

Lufttaljer

EQ-Lift
Digital kranvekt

Øyebolt RUD

Rundsling

Løftemagnet

Skinnesystem SWF

Sjakkel

PlateklypeSkruklemme
Jekketalje

Løftebøyle

Løfteøye

Søylesvingkran

Kjettingredskap

Vakuumløfter

PRODUKTER



Vi går alltid ut fra din situasjon og i de tilfeller vårt stan-
dardsortiment ikke strekker til, har vi kompetansen og 
erfaringen for å skreddersy en løsning. Vi utvikler og kon-
struerer helt kundeunike verktøy - sikre, smidige og effekti-
ve. Selvfølgelig følger våre skreddersydde løsninger sam-
me strenge sikkerhetskontroller som vårt øvrige sortiment. 
De oppfyller gjeldende direktiv og er CE-merket.

Metode som vi gjennomfører når vi tar fram kundeunike verktøy.

Sikre og tilpas-
sede løsninger, 
fra skisse til 
virkelighet.

VI HAR RIKTIG VERKTØY 
FOR ALLE LØFT

FUNKSJONS- 
LØSNING TEGNE BEREGNE PRODUSERE TESTING

CE-MERKING 
FUNKSJONSTEST         
INSTRUKSJONER

KUNDEUNIKE VERKTØYKUNDEUNIKE VERKTØY

LEVERING



GIGANT ACADEMY

Når sikre og effektive løft sitter skikkelig i ryggmargen, da får man de beste resulta-
tene. I vår opplæringshall har vi bygget opp et industrimiljø med alle momenter som 
finnes rundt løft og lastesikring. Fra 1 kg opp til 6 tonn. Her får deltagerne teste og 
trene til de nye kunnskapene sitter. Vi holder også forelesninger og praksis ute i be-
driftene. Hvis du vil arrangere opplæring for dine ansatte, stiller vi gjerne vår eksper-
tise til disposisjon.

OPPLÆRING I VIRKELIG MILJØ

I Alingsås finner du vår spesialbygde løftehall 
for virkelighetstilpasset opplæring.

GRUNNKURS: LØFTEOPPLÆRING - TRAVERS/ 
TALJER/LASTEKOBLING, 1 DAG
Basisen for sikrere løft i hverdagen. En lærerik dag tilpas-
set bedriftens virkelighet der vi bl.a. går igjennom Arbeids-
tilsynets forskrifter (kompendium inngår). I de praktiske 
avsnittene bruker vi bedriftens lokaler og trener på relevan-
te løftesiuasjoner.

OPPLÆRING: KOMPETENT PERSON, 1 DAG
Fortsettelse for de medarbeidere som skal ha ansvaret 
for den daglige kontrollen av løse redskaper på arbeids-
plassen. Under kurset går vi igjennom aktuelle forskrifter 
fra Arbeidstilsynet og ser på hvordan kontroll og inspek-
sjon av løse gjenstander i bedriften skal foregå. Etter 
opplæringen får du diplom og tilgang til databaseverk-
tøyet Gigant Inspector, inklusive et RFID startsett.

GIGANT ACADEMY



DOKUMENT- OG JOURNALFØRING

LETT Å GJØRE RIKTIG MED 
GIGANT INSPECTOR
Vår løsning gir deg tilgang til nødvendig dokumentasjon for ditt løfteutstyr. Via 
vår nettportal kan du enkelt logge inn fra hvor som helst og hente frem bruks-
anvisninger, sertifikater og journalkort. Du kan enkelt opprette eget utstyr selv 
og laste opp dokumentasjon tilhørende redskapet. Når du handler løfteutstyr 
fra Gigant ligger allerede disse produktene i portalen og du registrerer disse 
enkelt på din bedrift manuelt eller med en RF-ID leser. Dette sparer bedriften 
din for tid og forenkler prosessen med kontroll, vedlikehold og dokumenthån-
tering. Ta kontakt med oss idag for mer informasjon.

DOKUMENTASJON E-SERTIFIKAT

BARE ET TASTE- 
TRYKK UNNA
Iht til lovverket skal alt løfteredskap leveres med 
dokumentasjon. Via GIGANTs E-sertifikatportal 
har du som kunde alltid tilgang til dine sertifikater 
24 timer i døgnet. Denne tjenesten er gratis og 
krever ingen brukernavn og passord for innlog-
ging. Har du handlet løfteutstyr av oss? Gå til
www.gigant.no og last ned din dokumentasjon.

GIGANTS LØFTEVERKSTED

SIKRE OG TILPASSEDE  
LØFTEREDSKAP
Alle løfteredskap og komponenter må inspiseres og vedlikeholdes med jevne mel-
lomrom. Da tåler de hverdagen bedre og kan gi et sikkert arbeidsmiljø i mange år. 
I vårt eget løfteverksted monterer vi radiostyring og installerer elektrisk drift til våre 
redskaper. Her tar vi også imot alle andre løfteanordninger på markedet for service, 
vedlikehold og dokumentert inspeksjon. Hvert produkt undersøkes, repareres og 
testes for så å journalføres og sendes tilbake til kunden.

• Løpekatter
• Løftekjetting

• Rundsling
• Plateklyper

• Stålwireredskap
• Sjakler

• Løfteøyer
   etc.

ØVRIGE PRODUKTER VI INSPISERER OG VEDLIKEHOLDER:

DOKUMENTASJONSERVICE OG INSPEKSJON
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KONTAKT  
OSS GJERNE!

www.gigant.no 
gigant@gigant.no 
Tlf. 66 99 20 00


