
Antes de empregala máquina comproba que:
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Non se 
atopa preto 
de material 
inflamábel o 
explosivo.

O disco elixido 
é o axeitado 
ao material a 
cortar e está  
en bo estado.

Dispón de carcasa de cubrición do 
disco, guías lonxitudinais e trans-
versais en bo estado, empurrador 
da peza, carcasa de protección das 
transmisións, interruptor eléctrico 
estanco dispositivo de rearmamento 
e toma de terra.

O depósito de 
auga está cheo 
con auga limpa 
e o sistema
de aportación 
funciona.

Está limpa 
de restos de 
materiais.

A túa roupa non 
está  esfarrapada 
ou solta, nin levas  
o cabelo ceibo, 
colgantes,
pulseiras ou aneis.

A mesa está 
situada en 
terreo firme, 
ben afincada e 
en areas non 
empozadas.

Tronzador
material
cerámico

FICAIndustria,
Construcción
y Agro

Accede a esta 
ficha e descárgaa 
noutras linguas 
cooficiais e 
estranxeiras



En canto ao manexo:

Ao rematar o traballo:

Emprégaa  
só se estás
capacitado/a e 
autorizado/a.

Non toques o disco 
da peza sen luvas 
anti-abrasión  tralos 
traballos.

Desenchúfaa da corrente 
cando non a esteas a 
empregar ou ao finalizar.

Non sitúes a máquina 
nunha área accesible 
a persoas alleas á 
obra. 

Tódalas operacións de 
comprobación, axuste 
e mantemento deben 
realizarse por persoal 
cualificado e autorizado.

Vixia que se 
manteña o 
aporte de auga 
durante os 
traballos de 
corte.

Verifica que non 
hai ninguén no 
radio de acción 
da máquina.

Non empurres 
as pezas coas 
mans fronte 
ao disco e 
os polgares 
estendidos.

Agarda a que 
o movemento 
de inercia do 
disco deixe de 
xirar antes de 
manipulala peza.

Non a 
empregues 
baixo os efectos 
do alcol
nin drogas de 
ningunha clase.

Nas operacións de cambio 
de disco o durante as pausas 
desconéctaa da corrente.

Non sometas  
o disco a
sobreesforzos.

Utiliza o carro 
porta-pezas para 
desprazar a peza 
a cortar.

Utiliza o 
empurrador de 
pezas pequenas 
para manter as 
mans fora do 
alcance do disco.

protección 
ocular

protección 
auditiva

luvas 
anti-corte mandil

calzado de 
seguridade
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Descubre máis recursos e contidos en: www.lineaprevención.com

Emprega 
os EPI 
necesarios, 
cando menos:

Para máis 
información 
en relación á 
verificación 
de maquinaria  
accede

https://www.lineaprevencion.com/

