ABB

tar sikkerheten på alvor

ABB konsernet har sterk fokus på HMS. Mange av de ansatte er
trukket inn i dette viktige arbeidet for å forhindre skader på personal og utstyr. Lager & Industrisystemer AS har, som samarbeidspartner til ABB Skien gjennom mange år, gjennomført NS-EN 154635
reolkontroll på anlegget i Skien.
Den europeiske standarden NS- EN 15 635 fra 2009 forlanger at lagerbedrifter
gjennomfører en årlig kontroll av sine reolinstallasjoner og at dette skal utføres
av en fagkyndig person. Med hensyn til dette har Lager & Industrisystemer AS
utviklet et sikkerhetskonsept bestående av enkeltkontroller og serviceavtaler.
Kontrollen som ble foretatt i mai 2012 har oppgradert anlegget hos ABB og alle
sikkerhetsdetaljer er blitt ivaretatt på den aller beste måte.
Tor-Gerner Eriksen som er ansvarlig for gjennomføringen hos ABB, er svært tilfreds med gjennomføringen av kontrollen. Eget kurs på reolsikkerhet blir også en
del av vårt totalkonsept, sier Tor-Gerner Eriksen

INSPEKSJONEN
ontrolløren har besiktiget lageret og kontrollerer at
sikringstiltak, reoldeler, belastning og montering er
i henhold til forskriftene i NS-EN 15 635. Kontrollen har
blitt gjennomført systematisk ved hjelp av et standardisert kontrollskjema, og eventuelle avvik har blitt skriftlig
dokumentert i en tilstandsrapport. Utbedringer har ABB
gjort fortløpende og fått et anlegg som er i henhold til
den nye normen NS-EN 15635.

K

serviceavtale
erviceavtale på moble pallreoler er selvsagt en naturlig del som inngår i vårt totalkonsept med ABB Skien. 1
gang i året foretar vi en fullskala service på anlegget. TorGerner Eriksen er meget tilfreds med denne avtalen som
innebærer at ABB ikke trenger å tenke på driften. Anlegget kjører helt etter forutsetningene og utnytter plasssen
vår på en optimal måte.
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B

elastningsskilt

For hver enkelt individuell reolkontroll blir det
gjennomgått belastningsskilt med brukerne for å
forsikre oss om at det ikke lastes mer i reolen enn
det som er oppgitt i belastningsskjemaet.

B

ruksanvisning

Egen bruksanvisning blir også montert på 2 sentrale
steder som viser viktige kontrollpunkkter man bør
sjekke og kontrollere fortløpende

ta kontakt med oss for reolkontroll
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