Manteniment i ús correcte
de maquinària de jardineria
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, dimecres 30 de
gener de 2019
Presentació
Un bon manteniment de la maquinària
permet un estalvi de diners i fer més
competitiva l’empresa.
S’estima que al voltant d’un 80% de
les avaries són degudes a un
manteniment i un ús inadequats de les
màquines.
Una màquina avariada repercuteix en
l’economia i l’activitat del professional /
empresa: cost de la reparació
/substitució, pèrdua de temps i deixar
de fer una determinada feina.
D’altra banda, sovint portem al taller
màquines per fer petits ajustos i
reparacions que podríem fer nosaltres
mateixos.
Es tracta d’una jornada demostrativa i
pràctica adreçada a tots aquells que
us dediqueu al manteniment de jardins
i zones verdes. L’objectiu és que
aprengueu a fer petites operacions de
manteniment, ajust i reparació de les
màquines
més
habituals
(desbrossadora, bufador, tallagespa,
retalla-tanques, motoserrra, etc.) i
també que sapigueu utilitzar-les
correctament per tal de prevenir
avaries, allargar-ne la vida útil i poder
treballar millor.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Eduard Alcañiz Baldellou, professor de l’Escola Agrària Forestal
de Santa Coloma de Farners.
10.05 h Manteniment i ús de la maquinària. Part 1
Formació tècnica i mecànica sobre el funcionament de diverses
màquines: motors de 2 temps, de 4 temps i màquines de bateria
Sr. Pedro Sillero Ramiro, tècnic formador.
11.00 h Pausa
11.30 h Manteniment i ús de la maquinària. Part 2
 Explicacions i demostracions amb les diferents màquines:
- Protocols de manteniments
- Olis, gasolines, additius, grasses, etc.
- Avaries més freqüents i com evitar-les
- Esmolat de peces de tall
- Maneig correcte: com allargar la vida útil de la màquina
 Pràctiques de maneig i manteniment
Sr. Pedro Sillero Ramiro, tècnic formador.
13.30 h Preguntes, comentaris i conclusions
14.00 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Casa Xifra s/n
Escola Agrària Forestal
17430 - SANTA COLOMA DE FARNERS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del coordinador de la
jornada:
Sr. Eduard Alcañiz (Tel. 972841765 A/e: eduard.alcaniz@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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