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SOLO PODRÁ MANIPULAR EL MOTOCULTOR O LA 
MOTOAZADA EL PERSONAL QUE CONOZCA SUS 
NORMAS DE USO Y MANEJO 
RIESGO DE ATRAPAMIENTO CON EL TREN DE AZADAS

El tren de azadas deberá ir siempre provisto de  
cubierta integra de protección. Si no se cuenta 
de esta protección se evitarán las maniobras de 
marcha atrás.
No se sitúe sobre la carcasa de protección  
bajo ningún concepto.
En caso de atasco evite utilizar  
herramientas o acercar sus brazos a 
la zona del tren de azadas a menos 
que el motocultor / motoazada 
esté totalmente parada.
Ser extremadamente cuidadoso en  
el arranque.

RIESGO DE ATRAPAMIENTO CON PARTES 
MÓVILES

Mantenga las partes móviles protegidas, evite retirar protecciones  
mientras el motocultor / motoazada esté en marcha.
Utilice ropa de trabajo ajustada.  

RIESGO DE AUTOATROPELLO
Desacelere antes de introducir la marcha atrás 
Si debe trabajar en plantaciones arbóreas, no apure excesivamente  
junto al tronco, trabaje siempre en sentido del avance.
El mecanismo de marcha atrás debe estar diseñado de tal forma que  
al soltarlo, automáticamente se detenga el motocultor. No obstante, 
mantenga siempre la precaución.

RIESGO DE ATRAPAMIENTO POR VUELCO DEL AUTOREMOLQUE
Cuando pare la motoazada /motocultor calce el remolque 
Extreme la precaución ante la existencia de zanjas, taludes u otros  
desniveles.
Vigile la velocidad al tomar las curvas, tenga en cuenta el remolque  
para realizar el giro.
Proceda con lentitud cuando circule con carga y sobre condiciones  
adversas del fi rme.
Evite colocarse en las proximidades del autoremolque /motoreductora  
o si es usted quien la conduce, retire al personal que haya en las 
inmediaciones.

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
El tren de azadas deberá ir siempre provisto de cubierta integra de  
protección.

INHALACIÓN DE HUMOS DE COMBUSTIÓN
No ponga en marcha el tractor en un recinto cerrado sin aireación 

EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
Combine el trabajo con el motocultor / motoazada con otras tareas  
para reducir el tiempo de exposición a vibraciones.
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بطاقات لسالمة 
وصحة العاملين في 

قطاعي الزراعة 
وتربية المواشي

برنامج قام بتطويره

اإلدارة التقنية

ممول

ال ميكن استخدام آلة الزراعة / املعزقة اآللية إال للعاملني 
اللذين يعرفون طريقة استعمالها

إصابة العامل باحلصر أو التحطيم مع مجموعة املعازق
يجب أن تكون مجموعة المعازق مغطى بغالف الحماية  

الكامل. وفي حالة ما إذا لم يتوفر الغالف يمنع وضع 
السرعة الخلفية

ال تقف في أي حال من األحوال تحت غالف  
الحماية

في حالة الحصر أو التحطيم ال تستخدم  
اآلالت وال تقرب الذراعين من منطقة 
مجموعة المعازق إال إذا كانت اآللة 

واقفة تماما
انتبه جيدا جدا عند تشغيل اآللة 

إصابة العامل باحلصر أو التحطيم 
مع العناصر املتحركة

حافظ على حماية العناصر المتحركة وال تسحب قطع الحماية أثناء عمل آلة  
الزراعة / المعزقة اآللية 

ارتد مالبس عمل غير فضفاضة من أجل الحيلولة دون تعلقها بعناصر اآللة 

خطر دوس النفس
خفف السرعة قبل وضع السرعة الخلفية 
إذا كان عليك أن تعمل في مناطق فيها أشجار كثيرة ال تقترب كثيرا من  

أصل الشجرة واعمل دائما باتجاه تقدم األعمال
يجب أن يعمل جهاز السرعة الخلفية بحيث أنه يتوقف أوتوماتيكيا عند وقف  

اآللة. ومع ذلك انتبه جيدا إلى العمل

إصابة العامل باحلصر أو التحطيم بسبب انقالب العربة
عند وقف آلة الزراعة / المعزقة اآللية ضع إسفينا في العربة 
انتبه جيدا إلى وجود الخنادق والحفر والمنحدرات 
ارقب السرعة عند المنعطفات وخذ بعين االعتبار وجود العربة 
تحرك ببطء إذا كانت اآللة محمولة وإذا كانت ظروف الطريق غير مالئمة 
ال تقف قريبا من آلة الزراعة / المعزقة اآللية وإذا كنت السائق اطلب من  

للعاملين أن يبتعدوا عنها

قذف الشظايا واجلسيمات
يجب أن تكون مجموعة المعازق مغطى دوما بغالف الحماية الكامل 

استنشاق الدخان الناجت عن احتراق الوقود
ال تشغل آلة الزراعة / المعزقة اآللية في مكان مغلق ال يتجدد فيه الهواء 

التعرض لالهتزاز
ال تعمل باستمرار مع آلة الزراعة / المعزقة اآللية بل اعمل مع آالت أخرى  

من أجل الحد من مدة التعرض لالهتزاز

آلة الزراعة / 
المعزقة اآللية
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