
Abans d’utilitzar la màquina comprova que:
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El disc 
es troba 
en bones 
condicions.

No portis roba 
esfilagarsada o  
solta, ni vagis 
amb els cabells 
deixats anar, ni 
amb penjolls, 
braçalets o 
anells.

No la facis 
anar a prop 
de material 
inflamable
o explosiu.

Les indicacions
que figuren
al disc 
corresponen
a l’ús que 
en faràs.

El disc entra
sense forçar-lo,
i tampoc hi ha 
d’haver un excés 
de joc.

Les superfícies 
dels discos, les 
juntes i els plats 
de subjecció 
estan netes de 
qualsevol cos 
estrany.

S’utilitza
la clau
corresponent 
per collar i 
descollar els 
discos.

Disposa del 
resguard a la 
meitat superior 
del disc i està
en perfectes 
condicions.

La zona de La 
zona de treball 
està delimitada. 
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Accedeix a la fitxa 
i descarrega-la en 
d’altres llengües 
cooficials i 
estrangeres



Pel que fa a l’ús:

En acabar la feina:

Fes-la anar 
només si estàs
capacitat/da i 
autoritzat/da 
per fer-ho.
.

Espera que
la inèrcia deixi 
de fer girar 
el disc abans 
de deixar la 
radial.

Desconnecta-la  
del corrent quan 
no l’estiguis fent 
anar, sobretot al 
canviar el disc.

No toquis 
el disc just 
després 
d’acabar els 
treballs. 

Assegura’t que les operacions 
de manteniment i reparació 
només les porta a terme personal 
qualificat i autoritzat.

No la situïs 
en una zona 
accessible 
a persones 
alienes a 
l’obra.

No aguantis 
les peces amb 
les mans o els 
peus (utilitza 
sempre 
elements de 
subjecció).

Assegura’t que
ningú es manté 
a la vora de 
l’operació mentre 
es porta a terme.

Evita els 
sobreesforços 
del disc.

 Mantingues-la 
tant com sigui 
possible per 
sota del nivell 
de les espatlles.

No la utilitzis 
sota els efectes 
de l’alcohol 
ni d’altres 
drogues.

Utilitza sempre
la carcassa 
protectora.

 Fes-la anar 
sempre amb 
les dues mans.

protecció 
ocular

protecció 
auditiva

guants 
antitall

mascaretes
amb filtre

calçat de 
seguretat 

Utilitza  
els EPI
necessaris, 
al menys:
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Descobreix més recursos i continguts a: www.lineaprevención.com

Per a més 
informació 
sobre verificació 
maquinària 
accedeix

https://www.lineaprevencion.com/

