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Està dotat d’un llum rotatiu a
la part superior del pòrtic, un 
clàxon i un mirall retrovisor, així 
com un clàxon discontinu que 
s’activi amb la marxa enrere.

Disposa 
d’estructura de 
protecció ROPS 
i sistema de 
retenció (cinturó) 
si hi ha risc de 
bolcada.

L’estrep per 
accedir-hi és 
antilliscant i 
es troba net de 
substàncies
lliscants.

Disposa d’un 
seient amb 
suspensió
i regulable
en altura i 
horitzontalment.

Els pneumàtics 
tenen la pressió 
necessària, i
els frens i
la direcció 
funcionen
correctament.

Els circuits, 
dipòsits, 
acoblaments de 
combustibles i 
els elements i 
circuits de les 
bateries estan 
en bon estat.

Disposa 
d’estructura de 
protecció FOPS, 
si hi ha risc 
de caiguda 
d’objectes.
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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:

Estaciona 
a les àrees 
destinades 
a fer-ho.

Col·loca la 
tremuja en 
horitzontal 
i en posició 
de repòs.

Retira la clau 
de contacte 
per evitar-ne 
l’ús per part 
de personal 
no autoritzat.

Respecta la 
distància de 
seguretat 
necessària
al caire 
d’excavacions o 
desnivells.
Comprova que 
hi ha topalls 
per a les 
rodes a prou 
distància del 
límit del talús. No facis anar el

bolquet sota 
els efectes de 
l’alcohol ni 
drogues de
cap mena.

No circulis 
amb la tremuja 
elevada.

Respecta els 
límits de velocitat 
i tingues en 
compte les 
característiques 
del terreny.
Modera la  
velocitat en 
revolts, cruïlles, 
rampes, terres 
lliscants, etc.

El descens de 
pendents,
amb el vehicle 
carregat, es farà 
marxa enrere 
i a velocitat 
reduïda.

Utilitza el 
cinturó de 
seguretat.

Utilitza el 
dúmper només 
si estàs
capacitat/da i 
autoritzat/da.

No l’utilitzis 
mai per al 
transport de 
persones.

No sobrepassis 
els límits de 
càrrega i evita 
càrregues a
la tremuja que 
dificultin la 
visibilitat.

Evita fers girs a 
les rampes
i circular a tocar 
de pendents.

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/

