
RUTINER

Sikkerhetsarbeidet skal være en kontinuerlig pro-
sess der hvert løft skal holde samme standard. 
Rutinene må sitte i ryggmargen: Er rundslinget i 
god stand? Finnes det riktige hjelpemiddel tilgjen-
gelig? Løfter jeg riktig? Er min kollega opplært i 
løft? Våre sjekklister og verneanordninger hjelper 
deg med å løfte riktig, hver gang. 

OPPLÆRING

Kunnskap er nøkkelen til sikre løft. I Gigant Opplærings-
senter får du teste og trene i et ekte industrimiljø med alle 

momenter som finnes rundt løft og lastesikring - fra 1 kg til 
6 tonn. I tillegg til praktisk trening får du lære deg om Ar-

beidstilsynets forskrifter og hva som gjelder for kontroll og 
inspeksjon. Vi har to kurs: Grunnkurs som er for alle som 

løfter innen industrien, og Kompetent person for deg som 
skal ha ansvar for den daglige kontrollen av løse redskap.

LØFTETEKNIKK

Riktig hjelpemiddel er viktig, men du trenger også å 
ha en korrekt løfteteknikk og vite hvordan du bruker  
redskapen for å redusere risikoen for skader. Dette 

lærer du også på våre kurs. 

GUIDE: SIKRE LØFT
Ulike former for løft er av de mest vanlige operasjonene i industrien. Dessverre står løft også for en stor 
del av alle arbeidsulykkene. Risikoen er høy, men med sikre rutiner, riktige hjelpemidler og godt planlagt 
arbeidsmiljø kan de fleste ulykker unngås. Vår guide viser veien.

REDSKAP

Det finnes et stort antall hjelpemidler som 
forenkler såvel tunge som lette løft. Kraner, 
skinnesystem, løftebøyler, kjettinger og rund- 
sling. Gigant spesialproduserer også kunde-
tilpassede løsninger for løft og lastesikring. 
Vi kan også integrere RFID teknikk som øker 
effektiviteten ved inspeksjon og dokument-
håndtering.

PLANLEGGING

Et sikkert arbeidsmiljø for trygge 
løft starter med god planlegging. 

Hvilke farer finnes på arbeidsplas-
sen? Hvordan ser rommet ut? 

Hva sier Arbeidstilsynet? Gigant 
hjelper til med å undersøke hvilke 
behov du har, gjøre risikoanalyser 

og foreslå tiltak. 

INSPEKSJON

Det finnes strenge regler for inspeksjon og kontroll 
av løfteredskap og komponenter. Alt skal doku-
menteres og journalføres. Gigants Inspector og 

e-sertifikat forenkler arbeidet.


