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DU OG DIN ARBEIDSPLASS ER UNIK 
- AKKURAT SOM VÅRE LØSNINGER
I dag er vi Nordens ledende leverandør av arbeidsplassprodukter 
til industrien. Med vår erfaring, kompetanse og vårt brede sortiment 
skaper vi attraktive, effektive og sikre arbeidsplasser. Vi vet at alle 
arbeidsplasser har sine krav og med egen konstruksjon og produk-
sjon tar vi fram løsninger tilpasset kundenes behov. 

OPPBEVARING ER BARE EN LITEN DEL 
I denne brosjyren får du mer informasjon om hvordan vi kan for-
bedre din arbeidsplass ved hjelp av effektiv oppbevaring med fokus 
på palle- og hyllereoler. Vår ekspertise og vårt tilbud strekker seg 
dessuten over hele arbeidsplassen og dekker mange behovsområ-
der som 5S, belastningsergonomi og løft. Vi har ferdige løsninger og 
konsept for et antall typer arbeidsplasser der plukking, pakking, lager 
og montering er noen eksempler.  Vi vet hvordan du kan forbedre 
arbeidsmiljøet, så ta gjerne en prat med våre tekniske selgere for 
videre veiledning og fordypning.

FRA IDÉ TIL RESULTAT 
Uansett om du bygger nytt, bygger ut eller trenger å oppgradere en 
eksisterende arbeidsplass, hjelper vi deg hele veien fra planlegging 
og skisser til montering og driftsetting. Start med å ta kontakt med 
oss så hjelper våre spesialister deg videre. Ta det første skrittet 
mot  morgendagens industriarbeidsplass.

KUNNSKAPEN SOM 
GIR EN BEDRE 
ARBEIDSPLASS
Med over 20 års erfaring vet vi på Gigant hva som 

gjør en god arbeidsplass enda bedre. Vi har kunn-

skapen og utstyret som gjør arbeidsmiljøet sikrere, 
jobben mer effektiv og deg som arbeidsgiver mer 
attraktiv - for både medarbeidere og kunder.
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MATERIALHÅNDTERING SOM 
SKAPER EN ATTRAKTIV OG 
EFFEKTIV ARBEIDSPLASS
De utfordringer som dagens bedrifter stilles overfor antas å øke kraftig i framtiden. For å 
være konkurransedyktig kreves det at arbeidsplassen er attraktiv, effektiv og trygg. Dette 
er nødvendig for å holde på dagens medarbeidere, tiltrekke seg nye medarbeidere og 
ikke minst klare de krav som en økt globalisering vil skape. Et skritt på veien mot mor-
gendagens arbeidsplass er å ha en materialhåndtering som  stadig forbedres og arbeids-
plassutstyr som forenkler og forbedrer arbeidsmiljøet.   

KRAV OG BEHOVKRAV OG BEHOV

MATERIALHÅNDTERINGENS BETYDNING
Håndtering og transport av materialer, alt fra råvarer til 
ferdige produkter innen bedriften, har stor betydning for 
leveringsservice og effektivitet. Dagens materialflyt er ofte et 
tilfeldig resultat av endret produktmiks eller produksjonsvolu-
mer. Resultatet er ofte ineffektiv materialhåndtering, redusert 
sikkerhet og unødige kostnader som skyldes f.eks. manuell 
håndtering. Materialhåndteringen påstås å stå for 30-70% av 

kostnadene i en produksjon og kan iflg. studier stå for opp 
mot 80% av produksjonens totale aktivitet. Målet må være å 
effektivisere, helst fjerne flytting og håndtering av materialer. 
Å fjerne all materialhåndtering er praktisk umulig, men med 
en kontinuerlig forbedring og riktige forutsetninger kan mate-
rialhåndteringen og dermed bedriften øke effektiviteten som 
et resultat av bedre utnyttelse av ressursene.  

MANUELT ARBEID & ERGONOMI
Manuell materialhåndtering forekommer ofte, men bør 
helst unngåes. Med manuell håndtering mener vi å bære, 
skyve, trekke eller løfte gjenstander. Dette er ofte tungt og 
repeterende arbeid som kan forårsake belastningsskader, 
med mindre arbeidet utføres ergonomisk eller det benyttes 
riktige hjelpemidler. Det manuelle arbeidet kan reduseres 
ved å bruke lastebærere som beskytter både produktet og 
omgivelsene. Redusert manuelt arbeid gir bedre ergonomi og 
økt effektivitet. På sikt vil bedre ergonomi øke både kvaliteten 
og effektiviteten.  

Forståelse for og tilpasning til menneskets forutsetninger 
er avgjørende for langsiktig effektivisering. En ergonomisk 
arbeidsplass kan øke både attraktiviteten og konkurranse-
evnen. Innen ergonomi finnes det mye både kunnskaper 
og hjelpemidler, men til tross for dette fortsetter antallet 
belastningsskader som skyldes dårlig ergonomi å øke. På 
kort sikt vil dårlig ergonomi påvirke medarbeiderens trivsel 
og på lengre sikt oppstår det belastningsskader og sykmel-
dinger. Mer enn 10% av et prosjekts produksjonskostnader 
kan iflg. studier relateres til kostnader som skyldes dårlig 
ergonomi. Studier viser at årsaken ofte er at bedriften har 
liten forståelse eller vilje til å bedre ergonomien. Resulta-
tet blir liten forståelse og motivering som påvirker alt fra 
arbeidsplassutforming til innføring og bruk av ergonomisk 
riktig arbeidsplassutstyr.

ARBEIDSPLASSUTSTYR
Utstyr som dekker behovene kan redusere manuelt arbeid 
og øke effektiviteten. Generelt velger man så store laste-
bærere som mulig, men det skal tas hensyn til helheten. 
Valg av lastebærer bør gjøres med tanke på at rett mengde 
materialer alltid transporteres, både mangel på produkter og 
unødige varer på lager er vanlig, men det bør reduseres for 
å oppnå best effektivitet. Arbeidsplassutstyr som benyt-
tes skal vurderes utfra nytten det har og behovet det skal 
dekke. For å konstatere behov og velge riktig utstyr er det 
viktig å konstatere hvor ofte arbeidet gjentar seg - repe-
teres. Hvordan bør arbeidsstillingen være, hvor langt skal 
produktene flyttes og hvorden ser omgivelsene ut. 
Utstyrets størrelse og kapasitet skal være til materialet og 
mengden som skal flyttes. Vekt, volum og form må det også 
tas hensyn til. Å benytte samme utstyr til ulike behov ses 
på som sløseri. Iflg. Arbeidsmiljøetaten skal utstyret bare 
benyttes til de oppgavene det er beregnet for. Kvaliteten er 
også viktig, arbeidsutstyr skal ha en betryggende styrke og 
stabilitet som skaper trygghet.

SERVICEYRKET
Kravet til effektivitet, attraktivitet og sikkerhet øker også 
innen serviceyrkene og en måte å møte disse kravene på er 
å ha skikkelig orden og system. Det kan man få ved å jobbe 
etter 5S teorien. Ved å sortere og identifisere hvilke verktøy  
som brukes ofte og hvilke som brukes sjelden, kan man 
plassere de slik at de som brukes ofte er lettest tilgjen-
gelige. Deretter sørger man for at alt beholder sine faste 
plasser, f.eks. ved merking med illustrasjoner. 

Ved å ha god orden på verktøy og deler som flyttes 
mellom ulike arbeidsplasser skaper man en oversikt som 
reduserer faren for at noe blir glemt igjen inne i en maskin 
eller motor. 



VÅR METODE

TA GREP FØR SKADEN SKJER
Med vår metode sikrer du at investeringene gjør nytte. Vi tar utgangspunkt i brukeren,  
arbeidet og ambisjonen. Vi arbeider systematisk og hele veien fra analyse til driftssetting.       

LØSNINGEN: STANDARD ELLER 
KUNDETILPASSET
Alle løsninger starter og slutter med brukeren og vår  
behovsanalyse. Hvem er det som jobber her, hvilke krav 
stilles, hvordan ser miljøet ut og hva sier loven? 
Med analysen til grunn kan vi tegne opp en løsning i vårt 
eget visualiseringsverktøy Gigant 3D. Sone for sone skaper 
vi en tilpasset arbeidsplass med de beste produktene og 
løsningene. Arbeidsoppgavene og lokalenes utseende 
bestemmer. For å bygge løsningene bruker vi kvalitetspro-
dukter fra store utvalg.

DRIFTSSETTING: INNKJØRING OG OPPFØLGING
Løsningen er bare en start - arbeidet med materialhånd-
tering pågår hele tiden. En riktig introduksjon er en forut-
setning for at løsningen skal gjøre arbeidet enklere og en 
selvfølgelig del av vårt tilbud. For å skape kontinuitet kreves 
kunnskap, rutiner og kontinuerlige oppfølginger. 

ANALYSE: RISIKOVURDERING OG  
FORUTSETNINGER
Vi starter med å kartlegge arbeidsplassen og arbeids- 
oppgavene i en grundig behovsanalyse. Dette gjør vi for å 
få et helhetsbilde og finne risikomomentene slik at vi kan 
foreslå de rette tiltakene.

I den videre analysen går vi igjennom arbeidsplassens 
utforming, de unike behovene og hvordan materialhånd-
teringen kan forbedres. Finnes det tilstrekkelig kunnskap 
om ergonomi og arbeidsplassutstyr hos brukeren? Kan det 
manuelle arbeidet reduseres? Hvilket utstyr brukes i dag og 
er det godt egnet for arbeidet som utføres? Fungerer den 
fysiske layouten og arbeidsplassutstyret godt sammen?  

VÅR METODE

Stabler

Pallevogn

Tralle med 
nedfellbart 
plan



Valg av arbeidsplassutstyr bestemmes av hva som skal 
flyttes, omgivelsene og hvor ofte det skal flyttes. Samme 
produkt kan flyttes med flere ulike hjelpemidler. Med hånd-
tering av alt fra materialer på pall, store gjenstander som 
ikke går mellom to hylleplasser, mindre gods og materia-
ler som krever spesiell håndtering - det finnes et utall av 
alternativer.  

Ved valg av palleløfter kan smarte funksjoner som start-
hjelp og integrert vekt effektivisere jobben, på samme 
måte som at sentrallås på en hyllevogn gjør den enklere 
å bruke. Foruten hensyn til godsets størrelse og mengde, 
er vekten også viktig å tenke på. Riktig valg kan beskytte 
både materialet og utrustningen. Bytte av hjul kan være 
nok til å øke kapasiteten på vognen. Valg av hjul må også 
gjøres med tanke på omgivelser og underlag.
 
Ved valg av hjul er det tunglasthjul (polyuretan) som tåler 
mest og har en myk og ergonomisk rulling. Deretter følger 
nylon og elastiske hjul. Nylon ruller lett, men ikke like 
mykt og lydløst som elastiske hjul. Elastiske hjul tåler støt, 
men blir tregere å rulle med tung last. Massive gummihjul 

tåler mindre belastning og er tunge å rulle. Minst kapasitet 
har luftgummihjul som i tillegg krever service som luftpåfyl-
ling. Derimot klarer de seg bedre på ujevnt underlag, tåler 
støt og er stillegående.

Siden virkeligheten ofte avviker fra det ideale når det 
gjelder underlag, at lastekapasiteten kan bli mindre enn 
lasten etc., foreslår vi at man bruker en sikkerhetsfaktor på 
1,3-2,0 ved valg av vogn. 1,3 betyr at tre av hjulene tåler 
hele lasten. 2,0 betyr at to av hjulene klarer hele lasten, det 
anbefales på svært ujevne og tøffe underlag. Omgivelse-
ne kan også påvirke valg av vogn. Plukking av produkter 
som ligger i en høy hyllereol kan forenkles hvis vognen 
har en liten stige. Ved lange avstander og ikke altfor 
tungt gods kan en sparkesykkel være en effektiv løsning. 
På faste strekninger og med jevn strøm av gods kan et 
rullebånd øke effektiviteten og redusere det manuelle 
arbeidet. Omgivelsene påvirker også valg av utstyr med 
tanke på at det ikke er like god plass over alt. En stor vogn 
blir vanskelig å håndtere i en trang gang men her kan hjul 
og plasseringen av disse påvirke håndteringen. 

MOBILT, ENKELT OG SIKKERT 
5S skaper orden og system. Som reisende og servicemann 
er det viktig å få med seg riktige verktøy og deler, i riktig 
mengde og at de er lett tilgjengelige. Her er det behov og 
omgivelser som påvirker. En åpen ryggsekk med god orden 
gjør det enklere å finne det du trenger, du kan jobbe med 
begge hendene fri og ting er lett å få tak i. Når sekken lukkes 
gir den god beskyttelse av innholdet og sekken tåler tøff 

håndtering, materiale og polstring sørger for det. Sekken har 
også den fordelen at den ikke kan åpnes ved en feiltagelse 
eller åpnes opp ned. For bedre orden på det man har med 
seg kan innredningene i vesker og verktøykasser tilpasses 
behov. Er det viktig at ingenting glemmes eller blir borte på 
jobben hjelper det med en oppmerking, da ser du straks 
hva som mangler. Tungt utstyr bør transporteres ergono-
misk i en veske med hjul. Vi har løsningene.BEHOVET STYRER LØSNINGEN

Det er behovene på din arbeidsplass og de krav som stilles som bestemmer hvilke løs-
ninger vi anbefaler. Med et av markedets største sortiment med alt fra traller og vogner til 
rullebånd og vesker tilbyr vi muligheten til å ta skrittet mot morgendagens arbeidsplass.

PRODUKTERPRODUKTER

Sparkesykkel 
med ekstra flak

Nylonhjul Massiv- 
gummihjul

Elastiske  
hjul

Luftgummihjul

Sortiments- 
veske

Verktøyveske

Ryggsekk   
på hjul 

Tverrgående 
jekketralle

Plukkvogn med 
stige og skrive-
plate

TRE ULIKE FUNKSJONER MED SENTRALLÅS

1. Retningssperre
Du låser de fremre hjulenes 
svingkrans, vognen går rett 
fram. men kan svinges på 
bakhjulene

2. Nøytral stilling
Alle hjulene svinger, vognen kan kjøre i alle retninger.

3. Låst stilling
Låser alle hjulene samtidig. Passer i flere bruks- 
situasjoner.



 

KUNDETILPASSEDE LØSNINGERKUNDETILPASSEDE LØSNINGER

DIN ARBEIDSPLASS
Hver enkelt arbeidsplass har sine unike utfordringer og Gigant 
har ressurser til å løse de. Vi jobber forebyggende og ønsker å 
skape et best mulig miljø på alle arbeidsplasser. Hvis våre stan-
dardprodukter ikke strekker til, har vi kompetanse og kapasitet til 
å produsere spesialløsninger. Utviklingen av slike løsninger er en 
del av vår metode og er et resultat av den innledende behovs-  
og risikoanalysen. Løsninger som f.eks. inkluderer rullebånd teg-
ner vi gjerne i Gigant 3D.  Når alt er klart og kvalitetsgodkjent, kan 
vi komme og ordne montering. Vi deltar, fra analyse til løsning og 
driftssetting.

LØSNING OG  
DRIFTSSETTNINGANALYSE TEGNE BEREGNE TILBUD KONSTRUKSJONS- 

GJENNOMGANG
TILBAKEMELDING  
OG GODKJENNING

FUNKSJONSTEST OG 
INSTRUKSJONERKVALITETSSIKRING



ACADEMY

OPPLÆRING I VIRKELIG MILJØ
Kunnskap, arbeidsplassutstyr og arbeidsplassens layout danner grunnlaget. Vi gir 
dere muligheten til å gjøre materialhåndteringen mer attraktiv, effektiv og sikker. Vi 
hjelper til med å omsette behov til konkrete løsninger og hvordan forbedringer kan 
skapes med enkle midler.  

Med alt fra hvilke muligheter du har med valg av hjul, 
til hvordan omgivelsene utfordrer til smarte løsninger 
finner vi områder som kan forbedre ergonomien og 
øke effektiviteten - du tar første skritt mot morgen-
dagens arbeidsplass. Gigant Academy gir mulighet 
til utdanning i et fullskala miljø med våre fleste typer 
arbeidsplasser. Teori kombineres med praksis og 
deltagerne får mulighet til å teste sine nye kunnskaper 
og utveksle erfaringer. 
Våre forhandlere har sin grunnutdanning fra Gigant 
Academy og oppdaterer hele tiden sine kunnskaper. 
Vi holder også kurs og demonstrasjoner ute på 

bedriftene. Ønsker du et slikt arrangement, stiller vi 
gjerne vår ekspertise til din rådighet. 

VÅRE BESTE ELEVER ER FORHANDLERNE 
En stor del av kurstilbudet i Gigant Academy retter 
seg mot våre forhandlere. Her lærer man grunnteori-
ene om oppbevaring. Vi løser case og tegner spesi-
alløsninger. Alle som jobber med Gigants løsninger  
innen materialhåndtering er utdannet og oppdatert 
med de seneste råd og anbefalinger.

ACADEMY
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KONTAKT 
OSS GJERNE!

www.gigant.no
gigant@gigant.no

Telefon: 66 99 20 00
 


