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

Abans d’utilitzar la màquina comprova que:
No es troba
a prop de
material
inflamable o
explosiu

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

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

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

Industria,
Construcción
y Agro

FICA

Disposa de carcassa de cobriment
del disc, guies longitudinals
i transversals en bon estat,
empenyedor de peça, carcassa de
protecció de les transmissions,
interruptor elèctric estanc amb
dispositiu de rearmament i presa
de terra.
El dipòsit
d’aigua està ple
amb aigua neta
i el sistema
d’aportació
funciona.

Està neta
de restes de
materials.
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Pel que fa a l’ús:
Fes-la anar
només si estàs
capacitat/da i
autoritzat/da.

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

Utilitza el carro
porta peces per
desplaçar la
peça a tallar.

Vigila que
es manté
l’aportació
d’aigua durant
els treballs de
tall.

No empenyis les
peces amb les
mans davant el
disc ni amb els
polzes estesos.

No la facis anar
sota els efectes
de l’alcohol
ni drogues de
cap mena.

No sotmetis
el disc a
sobreesforços.

En les operacions de canvi de
disc, o durant les pauses,
desconnecta-la del corrent.

Utilitza
els EPI
necessaris,
al menys:

protecció
ocular

protecció
auditiva

calçat de
seguretat

Usa l’empenyedor
de peces petites
per mantenir
les mans fora de
l’abast del disc.
Espera que
el moviment
d’inèrcia del
disc deixi de
girar abans de
manipular la
peça.

guants
antitall

manil

A l’acabar el treball:
No toquis el disc o la
peça sense guants
antiabrasió després
d’acabar els treballs.
No situïs la màquina
en una zona accessible
a persones alienes a
l’obra.

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

Per a més
informació
sobre verificació
maquinària
accedeix

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

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

