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Ha estat 
instal·lada, per 
part de personal
experimentat, 
sobre forjat o 
superfície ferma 
i anivellada.

El quadre elèctric al qual es connecta està equipat 
amb interruptors diferencials i magnetotèrmics i 
dotat de presa de terra.

L’espai 
d’accés de les 
càrregues, 
a cada nivell, 
disposa de 
barana superior, 
protecció 
intermèdia i 
sòcol.El recorregut 

de la càrrega 
es troba lliure 
d’obstacles 
per evitar 
que s’enganxi 
amb qualsevol 
element.

No està 
instal·lada en 
zones de
pas i l’àrea 
d’operació està 
delimitada i 
senyalitzada.

L’ancoratge s’ha 
efectuat segons 
el que s’indica 
al manual 
d’instruccions.

Disposa de totes 
les carcasses i
proteccions
de les parts 
mòbils.

El ganxo 
està proveït 
de baldó de 
seguretat per 
evitar el
despreniment 
accidental de 
la càrrega.

La politja 
disposa d’un 
element que 
impedeix que 
el cable surti 
del politjó.

Les connexions 
elèctriques estan 
aïllades i les 
preses de corrent 
es realitzen 
mitjançant 
elements 
estancs.
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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:

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

S’han de col·locar  
les baranes que 
s’hagin retirat.

No s’han de deixar 
càrregues suspeses.

Quan calgui 
retirar una 
protecció 
col·lectiva, 
utilitza un 
sistema
anticaigudes 
ancorat a una 
línia d’ancoratge 
o a un punt fix 
(independent de 
la grueta).

Respectar 
sempre la 
capacitat de 
càrrega de 
l’equip.

Mai has 
d’arrossegar 
càrregues per 
terra ni aixecar 
càrregues 
aferrades al 
terra. Tampoc 
facis traccions 
obliqües ni 
deixis elements
suspesos.

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

Eleva i 
descendeix
les càrregues 
sempre en 
sentit vertical 
i lentament, 
evitant 
estrebades.

No usis com 
a contrapesos 
materials 
d’obra, sacs, etc.

No modifiquis 
els dispositius 
de seguretat ni 
els limitadors 
de recorregut.

Assegura’t que 
ningú està 
situat sota el 
radi d’acció de 
la grueta amb 
una càrrega en 
suspensió.

sistema 
anticaigudes

guants 
antitall

calçat de 
seguretat 

Utilitza  
els EPI
necessaris, 
al menys:

Fitxa de seguretat  |  Grueta

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

Per a més informació 
sobre verificació 
maquinària accedeix

https://www.lineaprevencion.com/

