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La zona de treball 
s’ha inspeccionat 
per localitzar 
conduccions 
elèctriques o 
canonades.

El dispositiu porta 
eines, funciona 
correctament, 
i l’eina està 
ben fixada i és 
l’adequada per a la 
tasca a realitzar.

La vàlvula del 
compressor està 
tancada i la mànega 
correctament 
acoblada.

No hi ha ningú en 
el radi d’acció del 
martell.

El conductor 
elèctric o la mànega 
pneumàtica i les 
connexions no 
presenten danys.

La pressió de treball 
i el cabal d’aire són 
compatibles amb 
les especificacions 
tècniques del 
martell.

FICAIndustria,
Construcción
y Agro

Abans d’utilitzar la màquina comprova que:

Martell demolidor  
o de barrinar

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.

No deixis 
el martell 
clavat a 
terra o en 
paraments, 
ni connectat 
al circuit de 
pressió.

Verifica les fugues d’aire a 
les juntes, als acoblaments 
defectuosos, a les mànegues  
o als tubs trencats.

Guarda l’equip protegit de la 
intempèrie.

Els esforços 
es faran en el 
sentit de l’eix 
del martell, mai 
de la palanca.

Subjecta el 
martell amb les 
dues mans, amb 
els peus allunyats 
de l’eina.

Evita tensar 
la mànega i la 
formació de 
colzes (no la  
dobleguis mai 
per tallar l’aire). 
Mantingues-la 
allunyada de 
fonts de calor i 
protegeix-la dels  
talls.

No utilitzis 
l’equip sota 
els efectes de 
l’alcohol o de 
drogues.

Verifica 
periòdicament 
el dipòsit de 
lubricant.

Col·loca l’eina 
(cisell,broca) 
fonts de la 
sortida d’aire 
del compressor 
tancada i sense 
pressió a la 
mànega.

Evita danys 
per vibracions 
alternant 
diverses 
tasques.  
Subjecta el 
martell només 
amb les mans 
(no el recolzis 
a l’abdomen).
Amb el fred, 
utilitza guants.

No el facis 
funcionar 
en el buit ni 
l’aixequis del 
punt de treball 
fins que s’aturi.

No toquis 
l’eina després 
d’usar-la (pot 
estar molt 
calenta).

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/

