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Disposa de 
baranes, amb 
protecció 
intermèdia i 
sòcol.

Es troben en 
bon estat els 
estabilitzadors, 
els  pneumàtics 
i els frens.

El terra és 
antilliscant i 
permet la sortida 
de l’aigua.

El terreny 
on descansa 
és estable i 
anivellat.

Disposa d’una 
alarma que 
s’activa quan la 
PEMP s’inclina 
més d’un 5% del 
màxim permès 
i té un sistema 
auxiliar de 
descens.

Els motors 
i les parts 
calentes tenen 
protecció.

La porta d’accés 
no obre cap a 
l’exterior.

Els 
comandaments 
estan protegits 
per evitar 
accionaments 
involuntaris.

Els nivells 
de fluids són 
adequats 
(oli, líquids 
hidràulics, 
etc.) i no hi ha 
fugues.

No hi ha línies 
elèctriques en 
la vertical de 
l’equip.
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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:

Neteja 
qualsevol  
residu.

Immobilitza 
la PEMP 
i falca les 
rodes, si és 
necessari.

Si està 
avariada 
deixa un 
indicador 
de“fora de 
servei”.

Estaciona 
l’ equip en 
els llocs 
habilitats i 
retira la clau 
de contacte.

No manipulis 
els dispositius 
de seguretat ni 
sobrepassis la 
càrrega màxima 
permesa.
Reparteix les 
càrregues que hi 
posis.

Mantingues 
sempre els 
peus sobre la 
plataforma 
(no pugis a les 
baranes per 
guanyar altura).

Assegura’t 
que no hi hagi 
persones a 
peu a l’àrea 
d’operacions.

Usa l’accés 
previst (mai 
hi pugis 
pels braços 
d’ elevació), 
tanca la porta o 
col·loca la barra 
de protecció.

No facis servir 
la PEMP sota els 
efectes de l’alcohol 
ni drogues de cap 
tipus.

Respecta la 
velocitat de 
desplaçament, 
les normes de 
circulació  i la 
distància a
línies elèctriques 
en tensió.

Amarra l’arnès 
als punts 
d’ancoratge 
previstos.

Utilitza la PEMP 
només si estàs 
capacitat/da i 
autoritzat/da.

Mantingues  
net l’interior de 
la plataforma i 
sense objectes 
que se’n puguin 
desprendre.

No la facis servir 
sota condicions 
meteorològiques 
adverses.
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Descobreix més recursos i continguts a: www.lineaprevención.com

Per a més 
informació 
sobre verificació 
maquinària 
accedeix

sistema 
anticaigudes

Utilitza  
els EPI
necessaris, 
al menys:

calçat 
antilliscant

https://www.lineaprevencion.com/

