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VAD ÄR VIBRATIONER?

Vibrationer förs över från en maskin till användarens kropp eller händer. Att utsätta sig för 

långvariga vibrationer kan leda till ohälsa och olycksfall.

Hand- och armvibrationer

Arbete med exempelvis handhållna maskiner så som borr- och slipmaskiner kan medföra 

att man utsätts för hand- och armvibrationer. Dessa kan leda till:

• Nervpåverkan: Vibrationer kan skada nerver, muskler i fingrar och händer samt ge 

   besvär i armar och axlar. Vanliga problem är domningar, nedsatt känsel samt svårigheter   

   att knäppa knappar. 

• ”Vita fingrar”: Vibrationerna skadar blodkärlen så att blodförsörjningen till fingrarna      

minskar. Först så blir den drabbade köldkänslig och därefter kan det övergå i ”vita fingrar”. 

Fingrarna domnar bort, det sticker i dem och det är väldigt smärtsamt när blodtillförseln 

återkommer till fingrarna. 

Det finns ingen bra behandlingsmetod 

mot “vita fingrar” eller nervskador. 

Den som drabbats tvingas anpassa sitt 

liv till besvären och är ofta tvungen att 

byta yrke för att inte bli invalidiserad. 

Helkroppsvibrationer

Arbete i exempelvis traktorer och 

grävmaskiner kan medföra att man 

utsätts för helkroppsvibrationer. Dessa 

kan leda till kroniska smärttillstånd i 

nedre ryggen och bestående skador på 

ryggraden.
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HUR SKA JAG SKYDDA MIG?
Du skyddar dig genom att:

• Använda maskiner med låg vibrationsnivå

• Följa tillverkarnas riktlinjer för hur länge du kan arbeta med maskinen

• Variera arbetsuppgifterna, ha arbetsrotation

• Tryck och pressa inte maskinen mer än nödvändigt, låt maskinen göra jobbet

• Se till att blad, mejslar mm är vassa och välservade

• Massera och rör på fingrarna i pauserna

• Håll händerna varma och torra

• Använda rätt verktyg för varje situation så går jobbet fortare och effektivare. 

• Välja en alternativ arbetsmetod, ex diamantborr istället för bilning

Vad gör Cramo?

På Cramo investerar vi i den senaste tekniken och tillhandahåller maskiner med bra 

ergonomi för att minska riskerna för vibrationsskador. Vi väljer maskiner med så låga 

vibrationsvärden som möjligt när vi köper in maskiner. Vi har en modern maskinpark och 

våra maskiner är välservade och underhållna vilket också minskar risken för 

vibrationsskador.

Cramo skickar med PSI, Personlig Säkerhetsintroduktion, till vibrerande maskiner. I dessa 

kan ni se hur mycket maskinen vibrerar (vibrationsnivå 3-D) samt hur länge ni kan arbeta 

med maskinen (insatsvärdet).

Tänk på att det är den totala tiden 
per dag du jobbar med vibrerande 
verktyg som räknas!

Vid driftproblem 
eller servicebehov 
kontakta

HK: 08 623 54 00
business.support.se@cramo.com

www.cramo.se
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Cramo

För utbildade användare över 18 år

Läs innan användning 

Mejsel- och bilningshammare, eldriven 

Stopp/Nödstopp 

Kontrollera före start 

Hilti TE 1500AVR

Bryt elanslutningen.

Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
Mejsel: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad. 

Säker användning/Riskanalys 

Ergonomi

Buller Damm Vibrationer

Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där 
arbetet ska utföras.
Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och 
explosiva ämnen.
Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
Använd om möjligt punktutsug, annars luftrenare.
Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.

Skyddsfunktioner

Användningsområde 

Start

Tillsyn/Inspektion

Vibrationsdämpande handtag, överbelastningsskydd

Betong, tegel, sten, asfalt

Anslut elen. Tryck på ON-knappen.

Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all 
tillsyn/inspektion.
Rör inte mejseln förrän den svalnat.
Håll maskinen ren.

Buller

Vibrationer

Tekniska data 

89 db(A) ljudtryck - 100 db(A) ljudeffekt

3D-värde hand-/armvibrationer: 12 m/s²
Arbetstid insats: ca 20 min
Arbetstid gräns: ca 1 tim 20 min
Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt 
nerv- och muskelpåverkan.

Drift: 1-fas 230 V
Vikt: 14,2 kg
Effekt: 1800 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement 
till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av 
Swedish Rental i samarbete med Hilti Svenska AB. 
http://www.hilti.se
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Avdelningen kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Cramo AB
08-623 54 00
info.se@cramo.com
www.cramo.se
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