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El compressor 
està situat en 
una superfície 
adequada, 
horitzontal i 
uniforme.

No portes roba 
de treball 
folgada, així 
com penjolls o 
objectes
que es puguin 
enganxar.

Disposa dels 
resguards i 
els dispositius 
de protecció 
necessaris
i ben 
conservats.

El manòmetre 
i la vàlvula 
de seguretat 
funcionen
correctament.

Les mànegues,
les abraçadores  
i els ràcords són
adequats i no
estan danyats.

La zona de treball està ben 
il·luminada, amb ventilació 
adequada i sense materials 
inflamables a la vora.
 

El nivell d’oli 
és correcte, el 
tap està ben
col·locat i no
hi ha 
vessaments 
al voltant.
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Abans d’utilitzar la màquina comprova que:

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



Pel que fa a l’ús:

En acabar el treball:

Usa l’equip 
només 
si estàs
capacitat/da i 
autoritzat/da.

Manipula amb 
guants les zones del 
compressor amb 
elevades temperatures.

Apaga el motor 
i desconnecta’l 
del corrent, si 
és el cas.

Neteja l’equipi 
i purga’n l’aire 
acumulat a les 
conduccions.

Guarda el compressor, 
les mànegues i els 
accessoris en llocs 
adequats, protegits de 
la humitat.

Si és de 
motor dièsel 
o gasolina, el 
proveïment  
es farà amb
l’equip aturat 
i fred.

No utilitzis els 
broquets per 
netejar la pols o 
els  encenalls de 
les instal·lacions 
o del personal.

Si és 
d’accionament 
elèctric, 
comprova
l’estat dels 
cables i 
endolls. No 
els manipulis 
amb les mans 
mullades.

No recolzis 
objectes sobre 
el compressor 
i no fumis ni 
usis flames 
obertes a prop 
seu.

No el facis anar 
sota els efectes
de l’alcohol
Ni drogues de 
cap mena.
 

Evita la 
presència de 
mànegues en 
zones de pas i
en contacte 
amb superfícies 
tallants.

No facis servir 
cinta aïllant
per reparar 
danys de les 
mànegues 
(taponar 
fuites,etc.).

protecció 
ocular

protecció 
auditiva

guants 
antitall

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/

