NAS MÁQUINAS DE MOVIMENTO DE TERRAS
como a escavadora, comproba que dispoñen
polo xeral de…

NO USO DE

MÁQUINAS

Rotativo
luminoso

Estrutura de
protección contra
envorco (ROPS)

Compoñentes
hidráulicos
sen fugas

Retrovisores
Escape de
motor lonxe
do operador
e sinalizado

ten en conta que…
A máquina cumpre
coa normativa
europea en materia
de seguridade saúde.
Leva marcado CE.
Dispón de manual de
instrucións en español
e Declaración CE de
Conformidade.
Realízase o
mantemento e as
revisións
preventivas.
O traballo coa
máquina non exixe
grandes esforzos
físicos ou posturas
forzadas.

Asideiros
Cabina insonorizada sen cristais rotos,
con calefacción e aire acondicionado e
sistema de ventilación

Acceso
axeitado e
seguro ás
zonas de
mantemento

Estribos
axeitados

NAS MÁQUINAS DE ELEVACIÓN DE CARGAS
como no camión pluma, comproba que dispoñen
polo xeral de…

Gancho con ferrollo
de seguridade en
boas condicións

Autocolantes
de advertencia
de riscos
Control de mandos
con parada de
emerxencia e posta
en marcha con chave

Disponse dos equipos de
protección individual
necesarios para utilizala.

Estrobos ou cadeas
con marcado CE,
identiﬁcación do
material e a carga
máxima admisible
Partes
móbiles
protexidas
por carcasas

Faros

Os traballadores/as
dispoñen de formación e
autorización para o seu uso.

Deﬁníronse as tarefas
críticas ou perigo sas
antes do seu emprego.
Comprobouse
que existe boa
iluminación para
realizar a tarefa.

Pranchas de
reparto de cargas

Pneumáticos con presión
correcta, sen fendas nin
protuberancias e sen ter
superado o indicador de
desgaste

Chanzos e pasamáns
en bo estado

NAS MÁQUINAS DE CORTE
como a moa radial comproba
que dispoñen polo xeral de…

Pictograma de
risco térmico en
partes quentes

Accede a máis información sobre
comprobación das máquina

Motor
protexido por
carcasas ﬁxas

Cable e a súa conexión
en perfectas condicións,
sen cortes ou empalmes

Disco en
perfectas
condicións

veriﬁcacionmaquinaria.lineaprevencion.com

LWA

Accede aquí a este cartel e descárgao
noutras linguas cooﬁciais e estranxeiras

Empuñadura
auxiliar

Descobre máis recursos e contidos en:
www.lineaprevencion.com

Industria,
Construcción
y Agro

FICA

60db
Resgardo ﬁxo

Órgano de
accionamento
de pulsación
mantida

Pictograma
de ruído aéreo

