TAATTUA TURVALLISUUTTA
Metabon kulmahiomakoneilla.

Turvallisuudesta
tinkimättä.

RISKITEKIJÄT Kulmahiomakoneiden kanssa työskennellessä
Lähes neljännes kaikista sähkötyökalujen kanssa sattuvista onnettomuuksista johtuu kulmahiomakoneista. Tämä käy ilmi Saksan lakisääteisten tapaturmavakuutusten pohjalta laaditusta tilastosta. Suomessa vuoden 2005 jälkeen on sattunut vuosittain n. 1200 työtapaturmaa, joissa osallisena on ollut
kulmahiomakone. Tämä ei sinänsä yllätä, sillä kulmahiomakoneet ovat suuria, voimakkaita koneita,
joiden hallinta on haastavaa jopa alan ammattilaisille. Erityisesti jatkuvassa käytössä koneen käyttäjä
väsyy ennemmin tai myöhemmin, mikä voi johtaa koneen hallinnan menettämiseen ja työtapaturmiin.

RATKAISU

Turvallisuutta kaikissa teholuokissa

Turvallisuusominaisuuksiltaan Metabon kulmahiomakoneet

!
UUTTA ovat markkinoiden johtavia tuotteita. Uudet 2 400 ja 2 600 W te-

holuokan turvakulmahiomakoneet mekaanisella laikkajarrulla
kruunaavat jo ennestään kattavan turvakulmahiomakoneiden
valikoiman. Tulevaisuudessa Metabo tarjoaa laajan valikoiman
kulmahiomakoneita edistyksellisillä turvaominaisuuksilla kaikkiin käyttötarkoituksiin: alkaen kompakteista 900 watin koneista
aina tehokkaimpaan 2 600 watin koneeseen.
Metabon turvaominaisuudet, kuten tehokas laikkajarru, mekaaninen turvakytkin sekä erityinen tärinänvaimennusjärjestelmä
ehkäisevät työtapaturmia ja auttavat työskentelemään 365
päivää vuodessa ilman onnettomuuksia.
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4 Huolellinen suunnittelu

Oikean koneen valinta ja turvallinen työympäristö.
Mitä tulisi pitää mielessä ennen työhön ryhtymistä?

5 Vaarallinen tärinä

Missä pisteessä koneen tärinä muuttuu vaaralliseksi?

6 Metabon turvallisuusratkaisut

Kulmahiomakoneiden turvaominaisuudet.

10 Metabon kulmahiomakoneet turvaominaisuuksilla
Kompakteista koneista suuren teholuokan koneisiin.

12 Metabon huolto & muut palvelut
Helppo, nopea & luotettava.
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RISKITEKIJÄT Kulmahiomakoneiden kanssa työskennellessä

Huolellinen suunnittelu.
Useat eri tekijät vaikuttavat kulmahiomakoneiden kanssa työskentelyyn. Oikeanlaisen
koneen valinta on tärkeää, mutta myös työympäristöllä sekä koneen käyttäjän taidoilla ja
asenteella on suuri merkitys.

Koneen käyttäjä
Onko

käyttäjä saanut koulutuksen koneen käsittelemiseen?

Onko

käyttäjä tietoinen mahdollisista riskeistä? Jatkuva työskenteleminen kulmahiomakoneen
kanssa johtaa väsymiseen, jolloin käyttäjä voi menettää koneen hallinnan. Kulmahiomakone on
voimakas laite, jonka hallinnan menettäminen voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.

Kulmahiomakoneen

kanssa on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita. Oikeaan varustukseen
kuuluu turvakengät, kuulosuojaimet, suojalasit, hanskat sekä palosuojatut vaatteet. Riippuen olosuhteista työntekijöiden on mahdollisesti käytettävä myös kypärää ja turvaliinoja koneen
putoamisen estämiseksi.

Työskentelyalue
Sopiiko

työympäristö kyseisen työtehtävän suorittamiseen?

Onko

helposti syttyvät materiaalit siirretty pois työskentelyalueelta?

Onko

työympäristö riittävän turvallinen?

RATKAISU

Lisätietoa turvallisuuteen liittyvistä koulutuksista ja
palveluista saat paikalliselta Metabo-jälleenmyyjältäsi.

Koneen valinta
Onko

valittu kone ominaisuuksiltaan varmasti oikea kyseiseen työtehtävään?

Onko

kone varmasti toimiva ja moitteettomassa kunnossa?

Onko

kone varustettu työtehtävään vaadituilla tarvikkeilla, kuten laikkasuojalla?

Onko

kone säädetty optimaaliseen työskentelyasentoon sivukahvan ja laikkasuojan avulla?

RATKAISU
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Metabon turvaominaisuuksilla varustetut erilaiset
kulmahiomakoneet löydät sivuilta 10-11.

Vaarallinen tärinä.
Jatkuva tärinä väsyttää koneen käyttäjää. Kulmahiomakoneen suuri voima kohdistuu etenkin käsiin
ja käsivarsiin. Pahimmassa tapauksessa jatkuva tärinälle altistuminen voi vaikuttaa pysyvästi käyttäjän terveyteen. Tärinä voi johtaa verisuonien ohenemiseen ja nk. ”valkoisten sormien tautiin”.

Käytännössä:
EU:n asetukset vaativat työnantajaa suojaamaan koneen käyttäjää vaaralliselta tärinältä.
Haitalliseksi koetut tärinäarvot mitataan kahdella eri tekijällä:
Kuinka

korkea tärinäarvo on käytettävässä koneessa?

Kuinka

pitkän ajan sama henkilö käyttää konetta kahdeksan tunnin työpäivän aikana?

Tärinäarvot m/s²

Koneen käyttöajan rajoitukset määräytyvät em. perustein ja ovat luettavissa oheisesta taulukosta:
20

Tehokas työskentelyaika tunneissa
> toiminta-arvo 2.5 m/s2

17.5

> raja-arvo 5 m/s2

15

Esimerkkejä:

12.5

Käytettäessä kilpailevan tuotemerkin konetta,
jonka tärinäarvo on 8.3 m/s2 ,käyttäjä voi
työskennellä 2h 54 min ylittämättä liiallisen
altistuksen raja-arvoa.
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Metabo-koneella, joka on varustettu aktiivisella
tärinänestolla ja jonka tärinäarvo on 4.0 m/s2,
voidaan työskennellä koko työpäivä (8h) ilman
liiallisen altistuksen raja-arvon ylittämistä.

Työskentelyaika tunneissa

Mitä tapahtuu, jos raja-arvo ylitetään ja konetta käytetään asetusten vastaisesti pidempään kuin on
sallittu?
Riippuen siitä, missä määrin rajat ylittyvät, on koneen käyttäjälle suositeltavaa suorittaa lääkärintarkastus. Mikäli rajat ovat ylittyneet huomattavasti, on lääkärintarkastus suoritettava kiireellisesti.

Toiminta-arvon ylittäminen
(keltainen alue)

Työnantajan on määritettävä tärinäntorjuntasuunnitelma
Työterveyshuollon kanssa on kartoitettava tärinään liittyvät riskitekijät
Ohjeistettava henkilökuntaa tärinälle altistumiseen liittyvistä riskeistä

Raja-arvon ylittäminen
(punainen alue)

Otettava käyttöön hätätoimenpiteet tärinän vähentämiseksi (esim. pie-

nempien tärinäarvojen omaavien koneiden käyttäminen)

Välitön työterveyden seuranta ja toimenpiteet yhteistyössä työterveys-

huollon tai muun asiantuntijan kanssa tärinäarvojen laskemiseksi (pakollinen toimenpide)

Ohjeistettava henkilökuntaa tärinälle altistumiseen liittyvistä riskeistä

RATKAISU

Lisää Metabon tärinänhallintajärjestelmästä sivulla 6.
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RATKAISU

Metabon turvaominaisuudet

Turvallisuutta koneelle
ja sen käyttäjälle.

RISKI: Koneen hallinnan menettäminen
RATKAISU:
Tärinänhallintajärjestelmä
Vähemmän tärinää –
pidemmät työskentelyajat
Metabon Auto-balancer -laikan tasapainotusjärjestelmä kompensoi
hioma- ja katkaisulaikkojen epätasapainoa. Metabo VibraTech (MVT)sivukahva on eristetty koneen rungosta, minkä lisäksi se on valmistettu
joustavasta, tärinää vaimentavasta materiaalista.
Saavutetut hyödyt:
50% vähemmän käsiin välittyvää tärinää
Koneen käsittely helpottuu ja väsyttää vähemmän koneen käyttäjää
Pidemmät työskentelyajat

RATKAISU:
Turvakytkin
Minimoitu takapotku –
maksimaalinen hallinta
Jos laikka jumiutuu materiaalia katkaistaessa, voi kone iskeä
käyttäjän käsille voimakkaan takapotkun. Metabon mekaaninen turvakytkin minimoi takapotkun alhaisimmalle mahdolliselle tasolle. Metabon takapotkusuoja on markkinoiden
tehokkain ja luotettavin.
Isoissa kulmahiomakoneissa takapotkusuoja on toteutettu
elektronisella turvakytkimellä.
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RATKAISU:
Jälleenkäynnistymisen esto
Hallittu ja pehmeä käynnistys
Kone on täydellisesti käyttäjän hallinnassa. Pehmeän käynnistyksen
ansiosta kone käynnistyy pienillä kierroksilla ja kiihtyy hallitusti
maksiminopeuteensa.
Jälleenkäynnistymisen esto estää koneen hallitsemattoman
käynnistymisen esimerkiksi sähkökatkoksen jälkeen. Jos virrantulo
koneeseen katkeaa, kone ei käynnisty automaattisesti virran palautuessa. Kone on ensin kytkettävä pois päältä ja sen jälkeen takaisin
käyntiin. Näin kone pysyy käyttäjän hallinnassa, eikä käynnisty
tahattomasti aiheuttaen vaaratilanteita.

RATKAISU:
Erikoiskoneet
Pään yläpuolinen työskentely, ahtaat paikat sekä muut haastavat
olosuhteet vaativat erityiset työvälineet. Ideaalinen kone pään yläpuoliseen työskentelyyn on esimerkiksi WEPBA 19-180, joka painaa
ainoastaan n. 3 kg.
Matalan vaihteistokotelon Flat-head –kulmahiomakoneet ovat ratkaisu, kun olosuhteet käyvät ahtaiksi. Aikaa vievät ”tee se itse” –viritykset ovat menneisyyttä.

RATKAISU:
Sivukahvan kaarituki
Ahtaissa paikoissa tai vaikeissa työasennoissa työskentelyä
helpottaa sivukahvan kaarituki (tilausnro. 627362000), jonka
avulla sivukahvaa voidaan säätää 180°. Sivukahva saadaan
säädettyä parhaimpaan mahdolliseen asentoon, mikä lisää
mukavuutta ja kone pysyy paremmin käyttäjän hallinnassa.
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RATKAISU

Metabon turvaominaisuudet

RISKI: Kun koneen hallinta on menetetty

RATKAISU:
Laikkajarru
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Hätätilanteessa laikka pysähtyy
muutamissa sekunneissa.

RATKAISU:
Turvarengas

Jos koneen hallinta menetetään, kuolleen miehen
kytkin katkaisee koneen virran välittömästi, kun
ote käyttökytkimestä irtoaa.

Korkeissa paikoissa työskennellessä
putoavat koneet voivat aiheuttaa onnettomuuden toiselle osapuolelle.

Mekaaninen laikkajarru pysäyttää laikan
muutamissa sekunneissa, kun käyttökytkin on
vapautettu. Mekaaninen laikkajarru toimii, vaikka
virrantulo koneeseen katkeaisi.

Integroidun turvarenkaan avulla kone
voidaan kiinnittää turvaliinalla, mikä
estää konetta putoamasta, vaikka käyttäjä
menettäisi koneen hallinnan.

RISKI: Pirstoutuvat laikat

RATKAISU

Laadukkaat tarvikkeet

Laatu on ensiarvoisen tärkeää, kun kyse on turvallisuudesta. Laikat, joiden laatu ei ole riittävä,
voivat helposti rikkoutua. Metabo tarjoaa oikeanlaiset katkaisu- ja hiomalaikat kaikkiin käyttötarkoituksiin. Laikat valmistetaan korkeimpien turvallisuusasetusten mukaisesti ja ne täyttävät kansainväliset standardit sekä turvallisuusvaatimukset, kuten EN 12413. Metabon laikat valmistetaan
hiomatarvikkeiden turvallisuusjärjestön oSa:n suositusten mukaisesti. Tämä takaa parhaan laadun
ja turvallisuuden. Laikkojen vähäinen epätasapaino takaa laikan sujuvan pyörimisen, mikä vähentää
kulumista ja pidentää tarvikkeen käyttöikää.

The Symbol of Safety
Organization for the Safety of Abrasives

Katkaisulaikat "Flexiarapid Super" Inox HydroResist
Ainutlaatuisten korundi-hiomajyvien ansiosta erittäin nopea ja pitkäikäinen



Erittäin ohut korkean suorituskuyvyn laikka kaikille teräsprofiileille. Myös ruostumattomalle teräkselle



Hiljaiseen ja tarkkaan katkaisuun. Hieno leikkausjälki - ei rosoisuutta tai koloja



Ø x leveys

Tyyppi

Tilausnro..

125 x 0.8 mm

616209000

125 x 1 mm

616220000

125 x 1.6 mm

616222000

150 x 1.6 mm

616224000

180 x 1.6 mm

616226000

180 x 1.6 mm

616227000

230 x 1.9 mm

616228000

230 x 1.9 mm

616229000

Hiomalaikat "Flexiamant Super" teräs
Yleislaikka kaikkeen metallin työstämiseen



Sopii erityisesti purseenpoistoon, reunojen hiomiseen ja valujen työstämiseen



Tehokas ja erityisen pitkäikäinen hiomalaikka



Ø x leveys

Tyyppi

Tilausnro.

125 x 6 mm

616486000

150 x 6 mm

616487000

180 x 6 mm

616277000

180 x 7.2 mm

616276000

230 x 6 mm

616279000

Löydät kattavan valikoiman erilaisia laikkoja verkkosivuiltamme: www.metabo.com
Laikat pyörivät kulmahiomakoneessa erittäin nopeasti, ja koneeseen välittyy suuria voimia. Vääränlaisen laikkasuojan
käyttäminen tai laikkasuojan irrottaminen on kiellettyä ja erittäin vaarallista. DIN EN 60745-2-3 asetuksen mukaan,
laikkasuoja vaaditaan, kun laikan halkaisija ylittää 55mm.
Laikkasuojan on katettava vähintään 175° laikan ympärysmitasta. Asetuksen mukaisen laikkasuojan käyttäminen on
pakollista kaikilla laikoilla (tyyppi 41 & 42).
Metabo tarjoaa asianmukaiset laikkasuojat erikokoisille laikoille.
Katkaisusuoja
Napsautetaan yksinkertaisesti koneessa olevan normaalin laikkasuojan päälle



Laikkakoko Ø

Tilausnro.

125 mm

630352000

150 mm

630353000

Puoliksi suljetut laikkasuojat pikasäädöllä
Laikkakoko Ø

Sopii malleihin

Order no.

180 mm

Kulmahiomakone Ø 180 mm (Suojassa kiristyssalpa)

630356000

180 mm

Kulmahiomakone RT Ø 180

630383000

230 mm

Kulmahiomakone Ø 230 mm (Suojassa kiristyssalpa)

630357000

230 mm

Akkukäyttöinen kulmahiomakone Ø 230 mm

630363000
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Paino / kg

6.0

2.6

WBA 12-125 Quick

600436



1 250

780

11 000 3.4

4.0

2.6

Vääntö / Nm

11 000 3.4

Antoteho / W
780

Akun jännite / V

1 250

Ø 230 mm



Ø 180 mm

600428

Ø 150 mm

WPB 12-125 Quick

Malli

Ø 125 mm

Tärinäarvo hiottaessa
m/s² *

Tyhjäkäyntikierrosluku /min

Nimellinen ottoteho / W

Pikakatsaus Metabon turvakulmahiomakoneisiin

Tilausnro.

RATKAISU

1 250 W sarja – Korkea suorituskyky nopeaan työskentelyyn

1 550 W sarja – flat-head kulmahiomakoneet turvalliseen työskentelyyn ahtaissa kulmissa
WEPBF 15-150 Quick

613085

1 550



940

9 600

3.9

6.8

2.9

1 700 / 1 750 W sarja – Korkean tuottavuuden koneet jatkuvaan käyttöön teollisuudessa
WEBA 17-125 Quick

600514



1 700

1 040 11 000 3.7

4.0

2.7

WEPBA 17-125 Quick

600548



1 700

1 040 11 000 3.7

4.0

2.7

WEPBA 17-150 Quick

600552



1 700

1 040

9 600

4.3

4.5

2.8

WEPBA 17-150 Quick DS

600553



1 700

1 040

9 600

4.3

4.5

2.8

WEPBA 17-125 Quick RT

601097

1 750

1 070 11 000 3.8

6.0

2.7

WEPBA 17-150 Quick RT

601098

1 750

1 070

6.1

2.8





9 600

4.4

1 900 W sarja – Korkean tuottavuuden kone kevyellä rakenteella, laikkakoko Ø 180 mm
WEPBA 19-180 Quick RT

601099

1 900



1 240

8 200

5

4.9

2.9

2 400 / 2 600 W sarja – Maksimaalinen teho vaativaan hiontaan ja katkaisuun
WEPBA 24-180 MVT Quick

606480

WEPBA 24-230 MVT Quick

606481

WEPBA 26-230 MVT Quick

606482

2 400

1 600

8 450

14

3.9

6.0



2 400

1 600

6 600

17

3.9

6.2



2 600

1 800

6 600

18

3.7

6.6



Akkukäyttöiset kulmahiomakoneet voimakkaalla hiiliharjattomalla moottorilla

*
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WPB 18 LTX BL 125 Quick

613075

WPB 36-18 LTX BL 230

613102

WPB 36 LTX BL 230

613101

Triaksiaalinen tärinäarvo EN 60745-2-3 asetuksen mukaan

18

9 000

5.0

2.6



2x 18

6 600

8.2

6.5



36

6 600

8.2

6.1



Sivukahva säädettävissä
3 asentoon
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Pehmeä käynnistys
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Kapea runko

Laikan pikakiinnitys ilman työkalua

Hiiliharjaton moottori

Marathon moottori

Täysaaltoelektroniikka



Jälleenkäynnistymisen esto

Turvarengas

Kuolleen miehen kytkin



Laikkajarru



MVT sivukahva

Auto-balancer
laikan tasapainotus

Elektroninen
tuvakytkin

Säädettävä takakahva

S-automatic
turvakytkin

TURVAOMINAISUUDET
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RATKAISU

Huolto & muut Metabo-palvelut

HUOLTO

Ammattitaitoinen Metabo-huoltomme huoltaa
ja korjaa koneesi takuuajan ja myös sen
jälkeen. Varastoimme Suomessa tuhansia
varaosia lukuisiin Metabo-koneisiin, mikä takaa
nopeat ja luotettavat huoltopalvelut.

Kaikille Metabo-koneille myönnetään
kolmen vuoden takuu. Laajennettu
takuu vaatii ainoastaan yksinkertaisen
rekisteröinnin Metabon huoltoportaaliin.

Ratkaisumyynti
Myyntiedustajamme arvioivat mielellään työtehtäväsi
paikan päällä ja tarjoavat vaaditut ratkaisut juuri sinun
tarpeisiisi. Metabon ainutlaatuiset tuotteet tarjoavat
ratkaisun moniin erityisiin työtehtäviin sekä haastaviin
olosuhteisiin.

Metabo-maahantuoja Suomessa:
Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Pyhtäänkorventie 4
01530 Vantaa
p. 020 510 2397
tyokalumyynti@wihuri.fi
www.metabo.fi / www.metabo.com

Kaikille Metabon Li-Power- ja LiHDakuille myönnetään automaattisesti
kolmen vuoden takuu ilman käyttö- tai
latauskertarajoituksia.

Koulutukset paikan päällä
Myyntiedustajamme toteuttavat yhdessä jällleenmyyjien
kanssa koulutus- ja konsultointikäyntejä loppuasiakkaiden
luona tuotantolaitoksissa sekä työmailla. Metabon
edustajat auttavat mielellään työturvallisuuteen liittyvissä
asioissa ja antavat työntekijöille kattavan perehdytyksen
Metabo-tuotteisiin.

654468800 - 3/19 – Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Emme vastaa painovirheistä.

Metabo-palvelut:
helppo, nopea
& luotettava.

