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זהירות ! עבודה בלחץ מים גבוה
לחץ מים גבוה הינו כלי מדויק ויעיל,
מה שהופך אותו לבחירה מצוינת עבור משימות כגון
ניקוי מערכות צנרת ,מכלים ,הסרת
משקעים קשים ,פריצת סתימות ואפילו חיתוך
והסרת בטון.
עם זאת ,כאשר השיטות הנכונות אינן מיושמות ,
השימוש בלחץ גבוה יכול להיות מסוכן מאוד עבור
המפעיל/ים.

כיצד משיגים בטיחות בעבודה ?
כל העוסק בעבודה עם לחץ מים גבוה,
נדרש לקיים מספר פעולות כבדרך שגרה,
בין השאר :

בדיקות תחזוקה שוטפות לציוד
תכנית הכשרה והדרכות רענון תקופתיות
למפעילים
שימוש בציוד בטיחות לעבודה עם לחץ
גבוה
מניעת כניסת אנשים שאינם מורשים
לאתר העבודה

לאור הנדסה  בטיחות מעל הכל
אנו מייחסים לנושא הבטיחות בעבודה בלחץ מים גבוה
חשיבות רבה ,הן לטובת העובדים שלנו ,הן לטובת
לקוחותינו
הכשרה והדרכות לעובדים הם חלק מהשגרה שלנו ,כמו גם
טיפול בציוד הקיים והצטיידות בציוד בטיחות אישי המתקדם
ביותר המותאם לעבודה עם לחצים גבוהים מאוד.
לפני ביצוע ניקוי בלחץ מים גבוה מתקיים סקר סיכונים,
כשהעבודה עצמה מתבצעת ע"י צוות המונה מינימום שני
מפעילים מוסמכים ומנוסים ועל פי הוראות עבודה מטעם
מהנדס החברה

לפני ביצוע ניקוי בלחץ מים גבוה מתקיים סקר סיכונים,
כשהעבודה עצמה מתבצעת ע"י צוות המונה מינימום שני
מפעילים מוסמכים ומנוסים ועל פי הוראות עבודה מטעם
מהנדס החברה
אזור העבודה מגודר ומסומן  ,כדי למנוע כניסת אנשים
שאינם חלק מהניקוי עצמו

עבודה בחלל מוקף
השימוש במיכלים בתעשייה מצריך תחזוקה וטיפול
שוטף.
הצטברות של לכלוך ,שמן או כל חומר אחר על
דפנות המכל ועל הצנרת המובילה ממנו או אליו,
פוגעת באופן משמעותי בהליך העבודה היעיל.
על מנת להימנע מסכנה בטיחותית הנובעת
מכניסת עובדים לתוך מכל )חלל מוקף( ,
לאור הנדסה מציעה ניקוי בלחץ מים גבוה עם
ממטרה תלת מימד 3D
לפרטים נוספים לחץ כאן

מי אנחנו ?
חברת "לאור הנדסה" נוסדה ב  1979ומאז
בססה את מעמדה כחברה מובילה בתחום
השירותים לאחזקת מפעלי תעשייה ומוסדות
בישראל :

ניקויים תעשייתיים  כימיים ,הידרודינמיים
ובלחץ מים גבוה
אטמים מכניים  אספקה ומעבדת שיפוץ
מושלמת
ציפויי מגן בעלי עובי ,חוזק ועמידות כימית
גבוהים
מקשרי   Samiflexייבוא ואספקה
מוצרי סיכה ושמנים סינתטיים Royal
  Purpleייבוא ואספקה
קרא עוד

שאלה ? בקשה ? הצעה ? לחץ כאן
כתובת  :חה סש  ,4קרית טבעון ,טלפון 04-9833566 :
להתראות בניוזלטר הבא...

