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RECOMENDAÇÕES NO USO DE ROÇADEIRA PORTÁTEIS

Antes de iniciar o serviço o operador deve verificar o local a ser roçado, avaliando se próximo não há pessoas
ou veículos;
 Percorrer o local onde ocorrerá a atividade para verificar, se não há abelhas ou outro tipo de obstáculo;
Ao notar a presença de pessoas ou veículos, pare a atividade imediatamente e informe para os mesmos se
afastarem;
Fica terminantemente proibido deixar outra pessoa que não seja habilitada para esta função utilizar o
equipamento;
 Para a realização da atividade é necessário o uso de camisa manga longa, protetor solar, chapéu ou boné
com aba protetora,  luvas,óculos,botina,perneira,caneleira e protetor auricular.
 Na utilização de roçadeiras mecânicas manuais ou motorizadas ao redor de estacionamentos, escritórios,
estradas onde tenha fluxo de veículo e funcionários trabalhando, fica obrigatório uso de tela protetora (biombo)
no local a ser efetuada a roçada, o não cumprimento ocorrerá à paralisação do serviço imediatamente, sendo
de responsabilidade a fiscalização, orientação e o cumprimento deste item do encarregado/ supervisor;
Só devem ser utilizadas roçadeiras que possuam dispositivos de proteção que impossibilitem o arremesso de
materiais sólidos;

 
PROCEDIMENTOS   PARA     ABASTECIMENTO    DE      ROÇADEIRAS    A COMBUSTÍVEL

Não deixe o combustível cair no escapamento ou motor quente;
Reabasteça em áreas ventiladas;
Recoloque a tampa do tanque e enxugue o excesso de combustível;
Não fume durante o reabastecimento.
Para armazenamento e abastecimento do combustível utilizar galão ante explosão

 
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
■ Em dias de muito calor, não use o equipamento por tempo prolongado.
■ Não fume quando estiver trabalhando com a roçadeira
■ Seja extremamente cuidadoso ao trabalhar em terrenos acidentado e em dias de chuva.
■ Mantenha o protetor da lâmina corretamente fixado, nunca trabalhar sem o protetor.
■ Afaste-o, mas não o retire da máquina.
■ Assegure-se de que não há pessoas, ou animais a menos de 15 metros de distância.
■ Se a lâmina entrar em contato com algum objeto duro pare o motor e verifique se ocorreu quebra ou trinca na
lâmina.
■ Tenha muito cuidado quando operar a máquina em terreno com cercas de tela de arame ou perto de fio
elétrico.

Transportar a roçadeira sempre com o motor desligado.
Trabalhar, somente em  condições de visibilidade adequada.
Ler com atenção o manual de instruções antes do primeiro uso e guardá-lo em local seguro para posterior
utilização. 
A não observância das indicações do manual de instruções pode colocar

sua vida em risco.
O uso prolongado da máquina pode levar a distúrbios de circulação

sanguínea nas mãos ("doença dos dedos brancos"), provocados pela
vibração.

O uso inadequado pode danificar a lâmina para cortar relva por causa de peças que podem se desprender.
Perigo de ferimento
 Colocar a distancia minima exigida para segurança de um operador ao outro operador.

 
.



 
Vestuário de Segurança

Ao trabalhar com uma roçadeira sempre utilize equipamentos de proteção individual
(Epi). A utilização desses equipamentos não elimina o risco de acidentes, mas reduz
suas consequências. O seu revendedor pode aconselhá-lo na escolha do vestuário
adequado.
Os vestuários de segurança nunca devem ser folgados no corpo do operador, isso
atrapalharia a operação e poderia, inclusive, causar acidentes. Não se deve utilizar
roupas largas, joias ou cabelos compridos soltos enquanto opera a roçadeira, pois os
mesmos podem prender em alguma parte móvel do equipamento e causar um grave
acidente.
 
·         Utilize sapatos de segurança com sola de borracha e biqueira de aço.
·         Utilize sempre óculos ou viseira de proteção.
·         Utilize protetores auriculares ou tampões.
·         A utilização de equipamentos deste tipo requer uma atenção redobrada, pois
eles reduzem a capacidade do operador em perceber sinas de perigo tais como gritos
ou alarmes.
·         Utilize luvas que permitam absorver o máximo de vibrações possível.


