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Original
Heidelberg
Vingeautomat

Sådan kan man indkapsle en Original Heidelberg Vingeautomat

Ældre maskiner
skal også sikres
Ældre maskiner skal også opfylde
nogle minimumskrav til sikkerhed og
sundhed. Her ser man på:
• Hvordan er maskinen indrettet?
• Hvor god er maskinens
dokumentation?
• Har maskinen en
brugsanvisning?
• Hvad bliver maskinen brugt til?

Her findes reglerne
I Arbejdsmiljøloven står der, hvordan
maskiner skal indrettes og anvendes.
Reglerne er beskrevet i:
• Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nummer 561/1994, kapitel 3 om indretning af tekniske hjælpemidler.
• Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nummer 1109/1992, om anvendelse
af tekniske hjælpemidler.
I to af arbejdstilsynets anvisninger
kan man mere nøjagtigt læse, hvor
sikker en maskine skal være.
Det gælder:
• Arbejdstilsynets vejledning B.1.3
om maskiner og maskinanlæg
• Arbejdstilsynets anvisning
nr. 2.2.0.3 om automatisk
styrede maskiner, inklusive
industri-robotanlæg.

Vælg selv metoden
Virksomheder, leverandører og
fabrikanter vælger selv den metode,
de vil bruge til at sikre deres maskiner. Vejledningen her er blot et
eksempel på, hvordan en Original
Heidelberg Vingeautomat kan sikres.

Denne vejledning viser, hvordan man kan beskytte en
Original Heidelberg Vingeautomat. Beskyttelsen består
både af en indkapsling samt af en række afskærmninger,
der er fast monteret på maskinen. Disse afskærmninger
er markeret med rødt på illustrationerne.
Vejledningen viser også, hvor man kan have betjeningsåbninger og serviceåbninger, så det er muligt at betjene,
vedligeholde og reparere maskinen.
Illustrationerne viser en Original Heidelberg
Vingeautomat uden farveværk. Omkring 5% af
Vingeautomaterne har også et farveværk.
Farveværket kræver betjening fra både
for- og bagside.

Betjeningsåbninger
Betjeningsåbninger skal forsynes med mekanisk lås, så
man ikke kan åbne dem, mens maskinen er i funktion.
Det kan f.eks. løses ved, at man skal koble maskinen ud,
før det kan lade sig gøre at åbne betjeningsåbningen
manuelt eller automatisk. Denne sikring kan bl.a. udføres ved hjælp af trykluft.

Serviceåbninger
Serviceåbninger må kun
kunne åbnes med værktøj.
Hvis åbningerne er hængslede, skal de også være forsynet med en mekanisk lås,
der forhindrer, at man kan
åbne ind til maskinen, mens
den er i funktion.

