
Abans d’utilitzar la màquina comprova que:
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Disposa de carcassa de 
cobriment del disc, ganivet 
divisor del tall, empenyedor de 
peça, carcassa de protecció de 
les transmissions, interruptor 
elèctric estanc amb dispositiu de 
rearmament i presa de terra.

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

S’han extret tots 
els claus o parts 
metàl·liques de 
la peça a tallar.

La taula està 
situada en 
terreny ferm i en 
zones lliures de 
bassals.

L’alimentació 
elèctrica es 
porta a terme 
amb mànegues  
antihumitat 
i dotades 
de clavilles 
estanques.

 La màquina 
està neta 
d’encenalls que 
puguin donar 
lloc al bloqueig 
de la carcassa.

 El disc 
escollit està 
en bon estat
i és l’adequat 
al material a 
tallar.

S’utilitzen 
les claus 
adequades per 
collar i afluixar 
els discos.

Serra circular
de taula

FICAIndustria,
Construcción
y Agro

Accedeix a la fitxa 
i descarrega-la en 
d’altres llengües 
cooficials i 
estrangeres



Pel que fa l’ús:

En acabar la tasca:

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

Desconnecta-la del 
corrent quan no 
l’estiguis utilitzant.

No toquis el disc sense 
guants una vegada 
que hagis acabat els 
treballs.

Situa la màquina 
en una zona 
inaccessible a 
persones alienes 
a l’obra.

Totes les operacions de 
comprovació, ajustatge 
i manteniment, les 
ha de portar a terme 
personal qualificat i 
autoritzat.

Espera que la 
inèrcia deixi de 
fer girar el disc 
abans d’accedir 
a la peça.

Observa que
la fusta no 
tingui nusos.

No sotmetis 
el disc a 
sobreesforços.

Neteja la zona 
de treball 
sovint per 
evitar caigudes 
o ensopegades.

Utilitza 
l’empenyedor 
de peces petites 
per mantenir les 
mans fora de
l’abast del disc.

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

Comprova que el 
disc està protegit 
durant el tall 
amb la carcassa 
abaixada.

Verifica que no 
hi ha ningú en 
el radi d’acció 
de la màquina.

protecció 
ocular

protecció 
auditiva

guants 
antitall

mascaretes
amb filtre

calçat de 
seguretat 

Utilitza  
els EPI
necessaris, 
al menys:

Fitxa de seguretat  |  Serra circular de taula

Descobreix més recursos i continguts a: www.lineaprevención.com

Per a més 
informació 
sobre verificació 
maquinària 
accedeix

https://www.lineaprevencion.com/

