
Master Lock a Haberkorn Fairtoolnál

Védelemben az első



Haberkorn Fairtool
A Master Lock magyarországi képviselete

A Haberkorn Fairtool Kft. Magyarország vezető ipari szer
szám, munkavédelmi eszköz és műszaki termék kereskedő
je, valamint 15 éve a Master Lock magyarországi képvisele
te. Webáruházunkban megtalálható a Master Lock termékek 
széles választéka, amelyek az országban egyedülállóan nagy 
raktárkészletünknek köszönhetően 24 órán belül jutnak el 
megrendelőinkhez az ország minden pontjára. 

Kollégáink folyamatos képzésben részesülnek az újdonságok
ról, fejlesztésekről, amelyek ismertetéséhez készséggel állnak 
az Önök rendelkezésére.

További információkért, tanácsadásért keresse az Ön Haber
korn Fairtool tanácsadóját vagy rendelje meg online a kivá
lasztott Master Lock termékeket a Haberkorn Fairtool web
shopban (shop.haberkorn.hu).



Master Lock
100 éve a biztonság szolgálatában

Több mint 100 éves fennállása alatt a Master Lock már
kanév egybeforrt a minőségi lakatokkal és biztonsági ter
mékekkel. A wisconsini székhelyű cég közel 1 000 alkalma
zottja felel azért, hogy termékeik felhasználóit soha ne érje 
csalódás. A márka megbízhatóságát mutatja, hogy évente 
50 millió lakatnál is többet értékesítenek. A Master Lock 
nagy hangsúlyt fektet az innovációra, minden lakat egyedileg 

tesztelt, teljes élettartam garanciával rendelkezik és teljes 
körű kizárásikitáblázási rendszert nyújt. Többek között ezért 
tartják a felhasználók a legjobb lakatmárkának, és ennek kö
szönhetően piacvezető Európában és az Egyesült Államokban. 
A Master Lock innovatív biztonsági eszközök és megoldá
sok széles skáláját kínálja fogyasztói, kereskedelmi és ipari 
végfelhasználói számára.



A kizárás-kitáblázás (Lockout/Tagout, rövid nevén LOTO) lényege, hogy az ipari folyamatok normál üzemi működésének fel-
függesztése (karbantartás, beállítás, javítás) esetén, a berendezések véletlenszerű ki- és/vagy bekapcsolását fizikailag aka-
dályozzuk meg.

A LOTO életeket ment!

A kizárás egy kizáró eszköz elhelyezése egy energiaszabályzó egységen, amely kom
munikálja, hogy a kizárt eszköz nem indítható mindaddig, amíg a kizáró eszközt el nem 
távolítják.

SZÍN
A rendszerben alkalmazott biztonsági lakatok többféle színben érhetők el a szabvá
nyosítás és a cégen belüli megkülönböztetés érdekében. Az egyes részlegekhez adott 
színek hozzárendelése vizuális segítséget ad, amikor kizárás történik.

KULCSOK
Többféle kulcskonfiguráció segíti a biztonságos és hatékony kizárást, függetlenül attól, 
hogy milyen munkákat végeznek. 
Egy kulcs  egy zár  egy alkalmazott irányelv: minden felhatalmazott dolgozó egyéni 
kulccsal rendelkezik, amellyel csak az adott dolgozó biztonsági lakatja nyitható – ennek 
azonosítószáma naplózva lesz.

TÖBBSZÖRÖZŐ
Többszemélyes munkavégzés esetén lehetővé teszi a kizárást minden egyes kizárási 
ponton.
A berendezés üzemképtelen marad a karbantartás idején.
A gép nem indítható be, amíg az utolsó dolgozó biztonsági lakatját ki nem veszik a reteszből.

Lockout (kizárás)

A megfelelő kizáró eszköz kiválasztása

LO TO



 Egyszer használatos címkék – erős fluktuáció vagy több alkalmazási hely esetén,

 laminált, PVCcímkék – olaj, vegyszer és szennyezésálló, írhatótörölhető,

 címkék szélsőséges munkakörülményekhez – ellenállnak a pornak és szennyeződés
nek, magas páratartalomnak, UVsugárzásnak, agresszív vegyszereknek, gyakori tisz
tításnak, szélsőséges hőmérsékletnek,

 testre szabható, egyedi címkék,

 fémdetektorral érzékelhető címkék,

 testre szabható, állványok jelölésére használt címkék,

 kizárási pont azonosító címkék – lehetővé teszik a helyszíni azonosítást az energia 
típusa alapján (1től 5ig számozva).

A kitáblázás egy címke elhelyezése, amely mutatja, hogy kizáró eszközt alkalmaznak 
és a berendezés mindaddig nem indítható újra, amíg az eszközt el nem távolítják. A 
címkék azonnali információt adnak az aktuális helyzetről (Veszély, Ne működtesse), 
illetve utalnak a karbantartásért felelős személy elérhetőségeire, amennyiben prob
léma lépne fel.

Válassza az önnek megfelelő biztonsági címkét

Tagout (kitáblázás)

LO TO

1.: előkészítés
2.: figyelmeztetés
3.: lekapcsolás
4.: kizárás
5.: tesztelés
6.: javítás/karbantartás
7.: visszaállítás

A LOTO-eljárás 7 lépése

A LOTO-rendszer feladata, hogy megakadályozza a mechanikai, vegyi és villamos 
áram okozta munkahelyi baleseteket. A rendszer használata megtakarítási lehető-
ségeket is rejt magában: 
- elkerülhetők a munkahelyi perek,
- az egyértelmű jelölések hatékonyabbá teszik a karbantartást, csökken az állásidő,
- elkerülhetők a balesetek okozta gépmeghibásodások, amelyek jelentős összegű 
károkat okozhatnak,
- megspórolható a balesetek miatt kieső munkaidő.



Pneumatikus kizárók

Csoportos zárdobozok

Lakattöbszörözők

Kormánykerék-fedelek Kábelkizárók

Kizáró készletek

Pneumatikai kábelek kizárására haszná
latos eszköz. Kizárólag Festo designnal 
rendelkező csatlakozók kizárására alkal
mazható.

Nagyobb LOTOrendszerek elengedhe
tetlen  eszköze. Csoportkizárások esetén 
biztonságosan és gyorsan dolgozhat több 
szakegység a kizárt gépen.

A lakattöbbszöröző felhelyezésével, több 
lakat helyezhető el az adott gép kizárásá
ra, így lehetővé téve a kisebb rendszerek 
többszemélyes biztonságos munkavégzé
sét az adott gépen.

Targoncák, ipari járművek, munkagépek 
kizárására alkalmas kormányzsák.

Elektromos kizárók

Elektromos szekrények vagy gépek billenő 
kapcsolóinak kizárására alkalmas eszköz. 
Több méretben elérhető. A kismegszakí
tókizárókkal minden forgalmoban lévő, 
szabványos kapcsoló kizárható.

Kábelkizáró eszköz, amely jól alkalmaz
ható szelepek, tolózárak, gömbcsapok 
egymáshoz zárására, illetve csövekhez 
való rögzítésére. 4 lakat felhelyezését 
teszi lehetővé. Különböző méretekben 
elérhető. 

Szelepkizárók

Tolózárak, szelepek kizárására szolgáló 
eszköz, amely 5 méretben érhető el. 
480484, S3910. Könnyű, gyors felhelye
zése után 4 lakathely áll a felhasználó 
rendelkezésére.

Elérhető: elektromos kizáró egységcsomag 
és mechanikus kizáró egységcsomag. 

A Master Lock átfogó termékválasztéka

Kizáró állomások

A LOTOállomások megkönnyítik az esz
közök gyors hozzáférhetőségét a felhasz
nálási területeken. Különböző méretek
ben elérhetőek, üresen, vagy feltöltve.



Szakszerű, dokumentált felmérés LOTO-eljárás készítése, oktatása Munkautasítások elkészítése

Szakértőink helyszínen felmérik az Önök 
jelenlegi rendszerét, azonosítják a nem
megfelelőségeket, majd tervet készíte
nek a kizárásicímkézési eljárásokhoz.

Munkatársaink részletes, vizuális ener
giaszigetelési eljárásokat dolgoznak ki, és 
az eLOTO szoftveren keresztül nyomta
tott és elektronikus formátumban kézbe
sítik a dokumentumokat.

Kollégáink segítenek a biztonság kul
túrájának kialakításában azáltal, hogy 
meghatározzák a kizáró berendezések 
kényelmes és hatékony elérésének mód
ját. Ezt követően, a LOTOeljárás minden 
szintjéhez biztosítanak oktatást. 

A Master Lock átfogó termékválasztéka

Kizáró táblák

Többféle előre gyártott, és egyedileg ké
szült táblák is elérhetőek.

A Haberkorn Fairtool és a Master Lock cégeket 15 éves partneri viszony köti 
össze. Szaktanácsadóink segítenek megtalálni az egyedi igénynek megfelelő 
LOTO-eljárást, az alkalmazandó eszközöket, és rendelkezésére állnak a felmé-
réstől a kivitelezésig.

15 éves tapasztalat



A Haberkorn Fairtool optimális  megoldást nyújt Önnek
A Master Lock vállalattal a közös együttműködés 2008-ban indult a Chinoin (Sanofi Aventis) 
projekttel. Ezen projekt mind az eszközparkot, mind a know-how-t illetően komoly  
kihívás elé állított minket és a Chinoint is. Az akkor még Magyarországon gyerekcipőben 
járó LOTO-rendszerismeretre jó lehetőséget kapott a Haberkorn Fairtool Kft., hogy a  
Chinoin csapatával egy jól kidolgozott rendszert alakítson ki, letéve alapját a további  
Master Lock-Haberkorn Fairtool együttműködésnek.

Referenciák a teljesség igénye nélkül: Gestamp, Evonik, Magna (Antolin), O-I Hungary Kft., 
GlaxoSmithKline, Givaudan, Nestlé, Pioneer, Essentra, JSR Mol, Electrolux Jászberény  
és Nyíregyháza.

A meglévő rendszer felülvizsgálata
15 év tapasztalatával állunk rendelke
zésére, hogy LOTOrendszere a 
legoptimálisabban, a legkisebb 
időráfordítással is 100%ban bizton
ságos legyen. 

LOTO-rendszer kiépítése, bevezetése
Közép és nagyvállalatok LOTOrend
szerének megtervezését vállaljuk.  
A felmérés/bejárás keretén belül 
kiválasztásra kerülnek a rendszerük
höz leginkább illeszkedő kizáró 
eszközök. Optimalizáljuk a kiépített 
struktúrát, hogy a minél gyorsabb 
kizárással időt és pénzt spóroljunk 
Önnek, szem előtt tartva a maximáli
san biztonságos munkavégzést.

Vállalati LOTO-szabályzat elkészítése
Szakértő kollégánk sokéves gyakorlat
tal vállalja cégük LOTOeljárásának, és 
munkautasításainak elkészítését, 
illetve cégcsoport esetén ezek harmo
nizálását a már meglévő rendszerrel.



A Haberkorn Fairtool optimális  megoldást nyújt Önnek

LOTO-oktatások megtartása 
(elmélet és gyakorlat)
A már kiépített rendszerhez elenged
hetetlenül fontosak a szakképzett 
LOTOfelelősök, akik rutinosan, 
gyorsan végzik a kizárásokat. Ehhez 
nyújt segítséget Önnek a jól felépített 
oktatási anyagunk, mind elméleti 
mind gyakorlati területen.

Az alkalmazandó LOTO-eszközök 
kiválasztása, beszerzése
Jól kiválasztott eszközökkel rengeteg 
időt spórol. Kérje szakértőink segítsé
gét, emailen keresztül vagy személyes 
bejárás alkalmával.

Vegye fel velünk a kapcsolatot 
Szakértő kollégáink igény esetén 
helyszíni felméréssel, tanácsadással, 
rendszerek kiépítésével és LOTOeljá
rás kidolgozásával is hozzájárulnak a 
biztonságos munkakörülmények
megteremtéséhez karbantartás vagy 
egyéb, az üzemi működés szünetelé
sével járó tevékenység esetén is. 
munkavedelem@haberkorn.hu
Gulyás Erhard – +36 30 274 9067



Miért pont a Master Lock?
A Master Lock maga a LOTO. 100 éve a munkabiztonság élén.
Magas hőállúságú, de ugyanakkor könnyű lakatjai megkönnyítik a kizárásokat.
Emellett a lakatok rendszerbe illeszthetők, így a kulcs elhagyása esetén újrapótolhatók.

• A laminált biztonsági acéllakatok feltalálója.

• 100 éve az ipar szolgálatában.

• A világ legismertebb lakatgyártója.

• A világ legszélesebb lakatkínálata.

• Megbízható, tartós és biztonságos termékek.

• Minőségi alapanyagok használata.

• Tökéletes lakatolási képesség bármilyen alkalmazáshoz.

• Univerzális illeszkedés bármilyen eszközhöz és alkalmazáshoz.

• Egyszerű és kompakt a tárolási költségek csökkentése érdekében.

• Egyszerű használat.

• Minden termék egyedi azonosítóval ellátott.

• Testre szabott, egyedi biztonsági megoldások.

• Egyedileg tesztelt lakatok.

• Kiváló ár-érték arány.

• Megbízható márka.



Miért pont a Master Lock?



Haberkorn Fairtool Kft.
www.haberkorn.hu
shop.haberkorn.hu


