
Minden dolognak Mértéke az eMber.
ergonomikus megoldások a munkaállomás-rendszerek  
optimális kialakításához.
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ergonóMia –  
a siker kulcsa.
korábban az ember igazodott a munkafeltételekhez,  
a saját egészségére való tekintet nélkül. ez alapvetően  
megváltozott. a munkakörnyezet, a munkafolyamatok és  
a munkaeszközök ma úgy kerülnek kialakításra, hogy a 
tevékenységhez szükséges optimális környezet jöjjön létre. 

a varázsszó az ergonómia, mely a munkaállomás rendszerek 
optimális kialakításával foglalkozik az ember, a gép és a 
munka világának összehangolása érdekében.

Mit jelent ez a gyakorlatban? az ergonomikus munkaállo-
mások megelőzik a dolgozók pszichikai és fizikai megterhe-
lését és még csökkentik is azokat. ezen túlmenően jelen-
tősen nagyobb az emberi teljesítőképesség, lényegesen 
később jelentkeznek a fáradtsági tünetek, mint a hagyomá-
nyos munkakörnyezetben. ez ebből következő kevesebb 
hiányzásból természetesen az Ön vállalata is profitál.  
Mert csak az egészséges és elégedett dolgozók jelentik  
a siker kulcsát.

*) au = „Munkaképtelenség“,  
Forrás: dak egészségügyi au adatai, 2014 

Izomzat és a csontváz rendszer

Légzőszervek

Pszichikai megbetegedések

Sérülések

Emésztőrendszer

Fertőzések

22,7 %

16,8 %

13,7 %

12,2 %

5,5 %

4,8 %

a leggyakoribb betegségek aránya  
a Munkaképtelen napokon, 2014* 

képek: © shutterstock
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Ergonómia

ergonóMia –  
a kÖzéppontban Ön áll!

Munkakörnyezet
a vállalat ergonomikus munkakörnyezetet  
biztosít, amely a dolgozóknak biztonságot,  

egészséget és motivációt nyújt.

Munkaállomás
a munkaállomás a vállalat része és a közvetlen 

napi teendőkhöz optimális feltételeket teremt a 
hatékony és professzionális munkavégzéshez.

Munkavédelem
Munkavédelemként a dolgozó testén lévő termé-

kek értendőek, melyek szavatolják a biztonságot  
és az egészséget. ezáltal minden környezeti  

és munkahelyi befolyás kiszűrhető vagy teljes  
mértékben távol tartható.



Munkakörnyezet
 ̑ zaj: a nyugalom szigetei, hangos gépek 

leárnyékolása

 ̑ légkondicionálás

 ̑ 5s módszer 

 ̑ színek és fény

06 – 15

Munkaállomás
 ̑ Munkaállomás megvilágítása

 ̑ kéz mozgástere és látómező

 ̑ állás és ülés: asztal, szék,  
padlószőnyegek

 ̑ emelés és hordozás

 ̑ Munkaeszköz: szerszámok, készülékek

 ̑ rend

16 – 31

Munkavédelem
 ̑ szemvédelem

 ̑ Hallásvédelem

 ̑ Fej- és légzésvédelem

 ̑ kesztyűk

 ̑ Munkavédelmi lábbelik

32 – 37

Mit várhat tőlünk?

38 – 39

Mi az ergonóMia?
az ergonómia az emberhez méltó munkaviszonyok kialakításával  
foglalkozik az egészség, a motiváció és a jó közérzet biztosítása, és 
ezáltal eredményes és hatékony munkafolyamatok elérése érdekében,  
magas minőségű munka és termelékenység mellett.

 ̑ az ergonómia nem csak eszközökön érhető tetten, azt meg kell  
élni a munkaállomásnál és magában foglalja a munkafolyamatokat 
és a munkaeszközöket is.

 ̑ a munkafolyamatok ismerete az ergonomikus kialakítás feltétele.

 ̑ az ergonómiával kapcsolatos tudást az erőkifejtést igénylő manuális 
és az informatikai munkafolyamatoknál is alkalmazni kell.

teljesítmény

ergonomikus munkaállomás

nem ergonomikus munkaállomás

teljesítMény csÖkkenés egy Műszakon belül

idő órában
1 2 3 4 5 6 7 8

100 %

80 %

60 % 

40 %

Milyen előnyÖkkel 
rendelkezik az  
ergonóMia?
az ergonómia a munka- és egészségvédelem következtében  
költségcsökkentő hatású és gazdasági előnyt teremt a hatékony  
munkamódszereknek és motivált munkatársaknak köszönhetően.

Az ergonomikus munkaállomások előnyei a vállalat és a dolgozó számára

Vállalat Dolgozó

tartósan csökken a betegállomány kevesebb egészségügyi terhelés

teljesítmény- és hatékonyságnövekedés jobb munkahelyi légkör

emelkedő termék- és  
szolgáltatás minőség

alacsonyabb munkaterhelés 
(pszichikai / fizikai)

jobb kommunikáció javítja és támogatja az egészséget 

javul a vállalati hírnév biztonságosabbá vállnak a  
munkaállomások

a pazarlások lokalizálhatóak és  
megszűntethetőek

növekszik a szellemi és 
testi teljesítőképesség

költségoptimalizálás a terült hatékony 
kihasználásával

nagyobb motiváció és elégedett  
munkavégzés

5
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ErgonómiaErgonómia – Munkakörnyezet

zaj 
zajforrások leárnyékolása –  
a nyugalom szigeteinek megteremtése.

egy kis lárma még senkinek sem  
ártott – ugyan már! aki a füleit 80 db(a) 
vagy nagyobb zajnak teszi ki, annál 
fennáll a hallás tartós károsodásának 
veszélye. ezzel az a baj, hogy a zaj  
miatti nagyothallásnak ez a formája 
nem kezelhető és ezáltal nem gyó-
gyítható. a zaj a hétköznapokban is 
zavaró. ezért gyakran nehéz a kollé-
gákkal is kommunikálni, ezen kívül 
a jelzéseket és a figyelmeztetéseket 
is nehéz meghallani. ezért a munka-
állomásnál mindent meg kell tenni 
a hallás védelme érdekében. erre a 
munkaadót még törvény is kötelezi. 
Műszakilag a „hangos“ gépeknek 
burkolatokkal való leárnyékolásával, 
vagy a gépeknek zajcsillapító intéz-
kedésekkel egy elviselhető szintre 
„némításával“. ezen túlmenően a mű-
szaki előrehaladásnak köszönhetően 
időközben kaphatóak olyan készülék, 
melyek már önmagukban kevesebb 
zajt bocsátanak ki. Ha ezek a feltételek 
teljesülnek, szükséges a dolgozók 
oktatása. ennek során felvilágosítást 
kell kapniuk a zaj kockázatairól és 
a dolgozóknak egyéni gyógyászati 
tanácsadást kell felkínálni.

a veszélyek
 ̑ a hallás tartósan károsodik.

 ̑ a zaj miatti nagyothallás nem 
gyógyítható. 

 ̑ a zaj minden esetben megterhelő.

 ̑ a figyelmeztető jelzések nem 
hallhatóak.

 ̑ zavarja a kommunikációt.

 ̑ a zaj szociális elszigeteltséghez 
vezethet.
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zajvédeleM:
 ̑ Megelőző zajvédelmi intézkedések meghozásával.

 ̑ lehetőleg „csendes“ gépek működtetésével.

 ̑ gép és irodák beburkolásával.

 ̑ zajcsillapító intézkedések alkalmazásával.

 ̑ a dolgozóknak a zaj veszélyeiről való felvilágosításával.

 ̑ a dolgozóknak nyújtott munkaegészségügyi  
tanácsadással.

 ̑ a zajos területeknek táblákkal és hasonlókkal  
való jelölésével.

 ̑ a dolgozóknak fülvédővel való felszerelésével.

gépek vagy irodák beburkolása a  
zajszint csökkentése érdekében.

a hanghullám törők csökkentik a  
hang terjedését a levegőben.

a legnagyobb és legergonomikusabb óvintézkedések azok, 
melyek a zajt közvetlenül a forrásnál csökkentik.

a tér- és válaszfal rendszerek lehetőséget biztosítanak  
egy hatékony zaj- és porvédelem létrehozásához.

a zajforrásoknak ez az optimális csillapítása a hallószervek 
tehermentesítéséhez vezet és lehetővé teszi a koncentrált 
munkavégzést hangos szerelőcsarnokokban is. 

Mivel a tér- és válaszfal rendszerekben védőfelszerelés  
nem szükséges, a dolgozók maximális kényelemben és 
ergonomikus mozgásszabadsággal dolgozhatnak.

a térrendszerek gond nélküli bővíthetősége és a kedvező 
költségű áthelyezhetősége által ezek ott alkalmazhatóak, 
ahol azok a leghatékonyabbak. 

a tér- és válaszfal rendszerek lehetővé teszik a dolgozók maximális 
kényelemét és ergonomikus mozgásszabadságát.

gond nélkül bővíthető és kedvező 
költséggel áthelyezhető.
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ErgonómiaErgonómia – Munkakörnyezet

klíMa 
páratartalom, sebesség vagy  
hőmérséklet – a helyiség megfelelő 
levegője segíti az egészséget és pozitív 
hatást gyakorol a dolgozó munka- 
teljesítményére.

a jó közérzethez minden embernek 
más klíma szükséges. van, aki a kel-
lemes melegben érzi jól magát, más 
inkább hűvösebb hőmérsékleteknél 
kerül csúcsformába. a munkaállomás-
nál ennek ellenére megteremthető az 
a klíma, amely minden dolgozónak 
megfelelő. ebben fontos szerepet 
játszik a határoló felületek sugárzó 
hőmérséklete és a tevékenység típusa. 
aki ülő, testileg alig megterhelő mun-
kát végez, annak magasabb helyiség 
hőmérséklet szükséges ahhoz, hogy 
jól érezze magát, mint aki nehéz testi 
tevékenységet végez. az évszakonként 
változó levegő páratartalom mértéke 
is meghatározó a jó közérzethez. nem 
szabad lebecsülni a levegő mozgását 
sem. ez nem csak nyitott ablakok vagy 
ajtók miatt alakul ki – tehát klasszikus 
huzat –, hanem a hiányosan szigetelt 
falak, padlók és ablakok vagy az erősre 
állított légkondicionáló miatt is. ezt 
a huzatot is minden ember másképp 
érzékeli, erre válaszfalak telepítése 
vagy a munkaállomás áthelyezése 
jelenthet megoldást. végül a helyiség 
levegőjét is rendszeresen ki kell cse-
rélni. Fő szabályként a rövid, hirtelen 
szellőztetés érvényes, melyet óránként 
egy-három alkalommal kell elvégezni. 
Ha a munkaállomásnál lévő levegő kü-
lönösen szennyezett, további intézke-
déseket kell hozni. az emissziókat már 
a keletkezésükkor el kellene kerülni, 
valamint szellőztető berendezéseket 
kell beépíteni. tény, hogy a jó helyiség 
klíma javítja az egészséget és növeli a 
teljesítőképességet.
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Levegő hőmérséklet és sugárzott hőmérséklet

a levegő hőmérsékletére a tevékenység típusától füg-
gően ajánlások tehetőek. annak feltételezésével, hogy a 
határoló felületek, pl. padló, falak és, mennyezet sugárzó 
hőmérséklete megközelítőleg a levegő hőmérsékletének 
tartományában van ill. attól nem tér el 4 °c-nál jobban 
fölfelé vagy lefelé és a légmozgás is csekély. Magas külső 
hőmérséklet esetén ennek az ajánlásnak a hőmérséklet 
értékeit 2 – 4 °c-nál felfelé kell módosítani. a dolgozók 
öltözetére ebben az összefüggésben az egyéni eltérő 
közérzetük kompenzálásaként kell tekinteni és nem a 
helyiség légkondicionálási költségeinek megtakarítási 
lehetőségeként.

kelleMes klíMa
 ̑ légkondicionáló berendezésekkel

 ̑ levegő párásítóval

 ̑ Fűtőberendezéssel / sugárzó hővel

 ̑ szellőztető berendezésekkel

 ̑ oxigén hozzáadásával

 ̑ növények elhelyezésével

levegő hőmérséklet °c-ban
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

100

90

80

70

60

50

teljesítmény %-ban

relatív páratartalom

100 % 50 % 0 %

levegő hőmérséklet °c-ban
12 14 16 18 20 22 24 26 28

100

80

60

40

20

0

relatív páratartalom %-ban

túl száraz

kellemes

túl párás

Növények célzott elhelyezése növeli a helyiségek  
levegőjének páratartalmát

 ̑ a növények megtisztítják a levegőt a károsanyagoktól.

 ̑ a növény légszűrőként szolgál  
és csökkenti a csíraterhelést.

 ̑ jelentősen csökken a zaj.

 ̑ a növények szebbé teszik a munkakörnyezetet  
és stresszcsökkentő hatásúak.

 ̑ természetes vakítás- és belátás elleni védelem,  
valamint térelválasztó.

a válaszfalak megakadályozzák a kellemetlen  
huzatot és csökkentik az energiaköltségeket.

a légkondicionáló berendezések szabályozzák 
a hőmérsékletet és a levegő páratartalmat.

Minimális levegő hőmérséklet értékek a munkaállomásnál a különböző 
tevékenységeknél (forrás: asr a3.5)

tevékenység típusa levegő hőmérséklet

ülő, könnyű kézimunka 20 °c

ülő, közepesen nehéz kézimunka 19 °c

könnyű fizikai munka 19 °c

közepesen nehéz fizikai munka 17 °c

nehéz fizikai munka 12 °c

kielégítően kellemes
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ErgonómiaErgonómia – Munkakörnyezet

5s Módszer 
a nagy hatékonyság a kis  
részletekkel kezdődik.

ki ne ismerné: az éppen szükséges 
szerszám nincs a megszokott helyén, 
két szerszámot talál, amely gyakran 
elavult, hibás, vagy már nem bizton-
ságos. sokunk nincs mindig annak 
tudatában, hogy a munkaeszközöket 
használatra alkalmatlan állapotban el 
lehet helyezni utak megspórolása és 
a munkafolyamatok hatékonyabbá 
tétele érdekében. 

ezek a szabályok az 5s módszer 
részei, melyek rendet teremtenek a 
munkaállomásnál, a szükségtelen 
eszközöket eltávolítja és elősegíti az 
ergonomikus munkafolyamatot.
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a japánból származó, bevált fejlesztő módszer 5 lépésben 
biztosítja a rendes, tiszta, rendszeretett, biztonságos és 
nagyteljesítményű munkaállomást. a rendszer lehetővé 
teszi, hogy a munkakörnyezetet első pillantásra átlássa,  
és kiinduló pontot jelent a pazarlás csökkentéséhez.  
az 5s módszer mint folyamat tartósan beépül a vállalati  
kultúrába és azt az összes hierarchia szint minden  
dolgozója érzékelhetően elfogadja.

a Hoffmann group a minőségi szerszámok vezető rendszer-
partnereként minden szinten támogatja Önt az 5s módszer 
bevezetésében és végrehajtásában.

a munkaállomásnál lévő rend nem csak a hatékonyságot 
növeli, hanem az ergonomikus és az egészséget támogató 
munkavégzést is lehetővé teszi. 

az 5s módszer értelmében a tárolási hely a felhasználási 
gyakorisághoz igazodik, ami ergonomikus munkamódszert 
eredményez és segít megelőzni a helytelen testtartást és a 
testi panaszokat.

az intézkedések céljai
 ̑ Folyamatok ismételhetőségének növelése.

 ̑ a munka hatékonyságának javítása.

 ̑ áttekinthetőség és  
rend megteremtése.

 ̑ rövidebb közlekedési utak.

 ̑ a munkakörnyezet javításával a dolgozók  
motivációjának növelése.

 ̑ a biztonsági előírások betarthatóak.

5s Módszer
 

STA
N

D
A

RD
IZE

 

SHINE
 

SO
RT

 

SUSTAIN
 SET IN ORDER

előtte: Munkaállomások az 5s módszer bevezetése előtt

utána: biztonságos és hatékony munkavégzés a rendnek 
és tisztaságnak köszönhetően.

az 5s módszer nem csak az egyes munkaállomásokat  
érinti, hanem a teljes vállalat kialakítására is vonatkozik. 
az egyes munkaállomások ergonomikus elrendezésével, 
világosan jelölt közlekedési utakkal egy szerelőcsarnok  
pontosan strukturálható és áttekinthetően kialakítható.  

ez rövidíti a közlekedési utakat és hatékonyabbá teszi a 
munkafolyamatokat. ezzel egyidejűleg a szerelőcsarnok 
áttekinthető megtervezése a biztonsági előírások betartásá-
hoz is hozzájárul.

 →  további információ 
érdekében, érdek-
lődjön a Hoffmann 
kapcsolattartójánál
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ErgonómiaErgonómia – Munkakörnyezet

szín
attraktív design és átgondolt  
színkoncepció a vizuális térhez.

a komplex munkafolyamatok egyre 
inkább a teljes vizuális tér megfigye-
lését teszik szükségessé. ezáltal nem 
csak a munkaállomás megvilágítása, 
hanem minden környező felület 
kialakítása és azok világossága is  
számottevő a jó közérzethez és a 
munka hatékony kialakításához.

a tér vizuális benyomása a megvilá-
gítás színeivel együtt fontos szerepet 
játszanak. ajtók vagy lépcsők, falak 
vagy mennyezetek, bútorok vagy  
gépek – aki a munkaállomását a 
helyes színekkel alakítja ki, az ezáltal 
néhány kellemes mellékhatást érhet 
el. Még tudományosan is bizonyí-
tott, hogy bizonyos színárnyalatok 
pszichológiai hatást érhetnek el, a 
hangulatunkat, viselkedésünket be-
folyásolni tudják. a szín nagyon ha-
tékony segítséget nyújt információk 
jelöléséhez és megkönnyíti a dolgozó 
részére egy struktúra kialakítását, 
hogy gyorsan el tudjon igazodni a 
munkaállomáson. különösen nagyon 
komplex berendezéseknél jelent a 
színkoncepció egy fontos rendező- és 
orientációs segítséget a teljes mun-
kavégzési rendszerre vonatkozóan. 

a színek koncepcionális kialakítása 
tetszetős és növeli a dolgozók  
motivációját.
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általában véve az egyes színárnyalatok pszichológiai hatást 
gyakorolnak és egy átgondolt színkoncepcióval célzott 
ösztönzők érhetőek el a helyiség kellemes benyomása 
vagy a zavaró tényezők kompenzálása érdekében. a színek 
célirányos alkalmazása rendszert kölcsönöz a helyiségeknek 
és megkönnyíti a tájékozódást.

a szín pszichológiai hatásai

szín távolság hatás Hőmérséklet hatás pszichikai  
hangulat

kék távoli Hideg nyugtató

zöld távoli nagyon hideg - 
semleges

nagyon nyugtató

piros közeli Meleg nagyon izgató, 
nyugtató

narancs-
sárga

nagyon közeli nagyon meleg élénkítő

sárga közeli nagyon meleg élénkítő

barna nagyon közeli, 
beszűkítő

semleges élénkítő

ibolya nagyon közeli Hideg agresszív,  
bátortalanító

Hatások
 ̑ ápolt, jól kialakított és tetszetős munkakörnyezet.

 ̑ növeli a dolgozók hajlandóságát arra, hogy a munka-
állomásaikkal és eszközeikkel kíméletesen bánjanak.

 ̑ az attraktív design növeli a munkaadó minőséggel 
szembeni igényességét.

 ̑ egyedi színkialakítás az Ön designstílusához  
igazodóan.

 ̑ növekszik a dolgozók elégedettsége ami a  
motiváció emelkedéséhez vezet.

 ̑ befolyásolja a komfortérzetet.

 ̑ rendező- és orientációs segédeszköz a teljes  
munkavégzési rendszerre vonatkozóan.

 ̑ információk egyértelmű jelölése.

a sárga és narancssárga színárnyalatok nagyon meleg és 
barátságos hatásúak és ezzel egyidejűleg élénkítőek.

a zöld és a világosszürke semleges és enyhén hűvös hatásúak,  
ezzel egyidejűleg nyugtatólag hatnak a hangulatra.

a világosszürke árnyalatok hangsúlyos kék, sötét színekkel  
elegáns és nyugodt érzetet kölcsönöznek a helyiségnek.
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ErgonómiaErgonómia – Munkakörnyezet

Fény – általánosan
Modern led-es technika a munka 
környezet optimális megvilágításához.

a fények hibás koncepciója, a nap-
fény hiánya, a hiányzó napvédelem 
vagy a munkaállomásnál előforduló 
tükröződés és vakítás hosszú távon 
egészségügyi panaszokhoz, csökke-
nő teljesítőképességhez, hibák gya-
koriságának növekedéséhez és ezáltal 
nagyobb balesetveszélyhez vezet.

ezzel szemben a helyes fény nem 
csak a teljesítőképességet növeli, jó 
hatással van a közérzetre és irányítja 
a bioritmusunkat. különösen fontos a 
napfény szerepe, amely mind fizikailag, 
mind pszichikailag pozitívan hat az 
emberre. szintén fontos a külvilágra 
való rálátás. Már egy rövid pillantás 
az ablakon keresztül is hozzájárulhat 
a felüdüléshez. ezért a munkaállomá-
sokat – ahol csak lehetséges – érnie 
kell a napfénynek és azoknak a külvi-
lágra kell nézniük.

a megfelelő intézkedésekkel, mint 
üvegajtókkal, felülvilágítókkal, 
tetőablakokkal vagy falakban lévő 
üveg alkotóelemekkel biztosítható, 
hogy elegendő napfény jusson be. 

Több, mint jó látás!  
A fény … :

 ̑ …  megakadályozza a korai  
fáradást.

 ̑ … növeli a munkateljesítményt.

 ̑ … csökkenti a hibaarányt.

 ̑ … csökkenti a balesetveszélyt.

 ̑ … elősegíti a jó közérzetet. 

a munkaállomás helyes és ergonomikus 
megvilágítása egy mix:

 ̑ a közvetlen megvilágításból.

 ̑ a közvetett megvilágításból.

 ̑ a munkaállomás lámpából.

 ̑ a napfényből.

a végzett tevékenységtől függően 
egyedi világítást kell megválasztani.
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irányelvek és alapelvek Munka- 
álloMások MegvilágításáHoz.

 ̑ a megvilágítás erősségét hozzá kell igazítani a munka-
feladathoz, a munkaanyaghoz és a helyiség típusához.

 ̑ Minél apróbbak a részletek a munkafeladatnál, annál 
világosabbnak kell lennie a helyiség megvilágításának.

 ̑ Minél alacsonyabb a kontraszt, annál nagyobbnak kell 
lennie a megvilágítás erősségének.

 ̑ a megvilágítás erősségének lehetőleg a teljes tevé-
kenységi területen egyenletesnek kell lennie.

 ̑ a közeli környezet soha nem lehet világosabb, mint a 
tényleges munkaterület.

 ̑ kerülni kell a közvetlen és tükröződő vakítást, vagy 
lehetőleg alacsonyan kell tartani.

 ̑ Meleg fehér fényt kell alkalmazni a fény hatása miatt 
kialakuló pszichoszomatikus megbetegedések  
csökkentésére.

 ̑ a megvilágításnak villódzás- és villogásmentesnek 
kell lennie.

 ̑ kerülje az árnyékok kialakulását.

így MérHető a Fény Fizikailag
Fényerő: a fényerőnek nagy hatása van arra, hogy a látás- 
igényes feladatokat hogyan tudjuk érzékelni és elvégezni.  
a szokásos mértékegység a lux (lx). 

ez megadja a felületenkénti sugárzási teljesítményt – tehát 
mekkora fényáram esik egy bizonyos felületre. 

a fényáram mérése lumenben (lm) történik. ez leírja egy 
lámpa fényteljesítményét a látható tartományban. Minél 
magasabb a lumen érték, annál világosabb a lámpa.

Fény színe és színhőmérséklet: egy lámpa fényének 
színét a színhőmérséklet írja le kelvinben (k). a gyakori 
lámpák 3300 kelvin (meleg fehér) alatti, 3300 - 5000 kelvin 
(természetes fehér) és 5000 kelvin (nappali fényű fehér)  
feletti tartományba eső színhőmérsékletekkel rendelkeznek. 
a fény színe mérvadóan befolyásolja a helyiség érzékelt 
hangulatát. a meleg fehér fény érzékelése inkább kellemes.

egyszerűen megjegyezhető képlet1: 1 [lx] = 1 [lm] / m²

példa: Ha 500 lx szükséges az én területemen (finom 
tevékenység) és az égő 1,5 m magasan található fölöttem, 
akkor az égő értéke minimum:

x [lm] = 500 lx × (1,5 m)² = 1125 Lumen 

1 nagyon leegyszerűsített képlet a szteradián figyelembe vétele nélkül.
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elegendő napfény akkor érhető el, ha a fényáteresztő felület 
(pl. ablakok, ajtók, falak, felülvilágítók) aránya a helyiség 
alapterületéhez képes 1:10 értékű. nagyobb látásigényű 
helyiségeknél az 1:5 arány a javasolt. ennek során bizonyos 

peremfeltételeknek (pl. nem lehet falazat) biztosítottnak 
kell lennie. a munkaállomásoknál a szükséges fényerőnek 
kizárólag a napfénnyel történő elérésében további tényezők 
is meghatározóak.
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ErgonómiaErgonómia – Munkaállomás

Fény a  
MunkaálloMásnál
Fény ott, ahol az szükséges –  
korlátozások nélkül.

nem csak a vizuális térnek kell 
világosnak és barátságosnak lennie, 
hanem az egyedi munkaállomásnak 
is kellő megvilágítással kell rendel-
keznie. ennek során a tevékenység 
típusa fontos szerepet játszik a munka- 
állomásnál megkövetelt fényerő 
szempontjából. ezzel egyidejűleg 
figyelembe kell venni, hogy ne 
alakuljon ki vakítás, a megvilágítás 
egyedileg beállítható és a fényerő 
szabályozható legyen. Összesen négy 
fényforrás különböztethető meg a 
munkaállomásnál, melyeknek eltérő 
követelményeknek kell megfelelniük, 
hogy minden dolgozónak ott álljon 
fény rendelkezésére, ahol arra szük-
sége van. a nehezen hozzáférhető 
helyeknek is kellően megvilágítható-
aknak kell lenniük.

a helyes megvilágítás következtében 
a szem információbefogadása gyor-
san és fáradtságmentesen történhet, 
a teljesítési hajlandóság aktiválható 
és támogatható, és ergonomikus 
munkamódszer érhető el.

a fénysűrűség, tehát a fényesség 
észlelés mellett, amelyet az ember 
tapasztal, a fény színe, spektruma és 
a fényvisszaadás, a vakítás korlátozása 
és a vizuális tér kialakítása játszik 
fontos szerepet az ergonomikus 
munkafolyamathoz.

Fény- 
sűrűség

Fényáram

2000 lux 
megvilágítási erősség



17

így néz ki a MunkaálloMás tÖkéletes 
Megvilágítása

 ̑ Megvilágítás rugalmas alkalmazása nehezen  
hozzáférhető helyeken.

 ̑ nincs árnyékképződés a pontosan illeszkedő  
és egyedi rögzítésnek köszönhetően.

 ̑ egyedi beállítás és felfüggesztés a munkafeladattól 
függően.

 ̑ Ficamodásmentes rálátás.

 ̑ vakításmentes megvilágítás.

 ̑ gyors és fáradtságmentes információ  
érzékelés a szemmel.

 ̑ a fény aktiválja és támogatja a teljesítményt.

 ̑ jobb a dolgozók közérzete és a motivációja.

 ̑ egyedi beállítás a munkafeladat és a használt  
kéz szerint: Fény beesése balról jobbkezeseknek  
és jobbról balkezeseknek.

Helyiség megvilágítás:
 ̑ szórt fény.

 ̑ csekély árnyékú fény.

 ̑ Háttérvilágítás.

Munkaállomás megvilágítása:
 ̑ közvetlen környezet.

 ̑ egyedileg fényerő szabályozható és beállítható.

tevékenységhez kapcsolódó 
megvilágítás:

 ̑ kis fénycsóva a feladatvégzés területére.

 ̑ egyedileg fényerő szabályozható és beállítható.

a tevékenységhez kapcsolódó 
megvilágítás és nagyítás:

 ̑ teljesíti a látással szembeni maximális követelményeket.

 ̑ egyedileg fényerő szabályozható és beállítható.

 ̑ dupla nagyítás és nagy látómező.

 ̑ kis fénycsóva a feladatvégzés területére.

Minimális megvilágítás erősségek különböző tevékenységekhez vagy 
helyiségekbe (forrás: asr a3.4 és din en 12464-1)

tevékenység ill. helyiség típus lux

közlekedési utak 50 – 100

csomagküldő és csomagoló területek 300

nagyobb szerelési munkák 300

képernyő előtt végzett munkák 500

középfinom szerelési munkák 500

nagyon finom szerelési munkák 1000

szín reprodukció, színnyomatok 1500 – 2000

Megvilágítás erőssége
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ErgonómiaErgonómia – Munkaállomás

a kéz Mozgástere 
a szerszám és az információk  
a helyes kar- és látástávolságra.

a kéz Mozgástere
a munkaállomások, eszközök és 
gépek ergonomikus elrendezésének 
egyik fontos alapeleme az ember 
testmérete. Minden ember testmérete 
egyedülálló, nem léteznek „átlagos 
emberek“. ezért a hibásan kialakított 
ill. rosszul méretezett mozgásterek 
gyakran a test helytelen igénybevé-
teléhez vezetnek a gyakori hajolga-
tás, statikus testtartásban végezett 
munka nagy aránya vagy a szív felett 
végzett gyakori munka következtében.

látóMező
csak egy nagyon korlátozott tarto-
mány van, ahol a szem éles látásra 
képes. ezért folyamatos szem- és 
fejmozgatás és gyakran testmozgás 
szükséges, hogy a munkaállomásnál 
a mindenkor szükséges vizuális in-
formációk befogadhatóak legyenek. 
ezért a munkaállomásnál előforduló 
vizuális információkat a látótávolság 
szerint kell kialakítani és elrendezni 
és kényelmes fej- és szempozíció 
szerint kell elhelyezni.
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a kézi Mozgástér optiMális  
kialakításának előnyei

 ̑ rövidülnek a közlekedési utak.

 ̑ csökken a területigény.

 ̑ csökkennek az anyagkészletek.

 ̑ optimális a dolgozók terhelése a fáradtságmentes  
munkavégzés következtében.

 ̑ növekszik a termelékenység a tökéletes  
munkafeltételeknek köszönhetően.

 ̑ biztonságosan kiválasztható a megfelelő anyag.

Munkaközpont:  
kétkezes zóna  
optimális látómezővel:

 ̑ optimális kétkezes munkákhoz.

 ̑ a dolgozó látótere.

 ̑ Finom motorikus mozgásokhoz.

 ̑ csak az alkar mozgása, olyan tevé-
kenységekhez, amelyeknél pontos 
vizuális kontroll szükséges.

a kéz mozgástere a  
maximális látómezőben:

 ̑ durva motorikus mozgásokhoz.

 ̑ csak fel- és alkar mozgások, olyan 
tevékenységekhez, amelyeknél 
nem szükséges fókuszált látás, és a 
közvetlen vizuális kontroll nélküli 
kézmozgás veszélytelen.

egykezes zóna a  
maximális látótérben:

 ̑ alkalmankénti kézmozdulatokhoz.

 ̑ váll- és törzsmozgással.

a behajtható oldalelemek lehetővé teszik a különböző 
hosszú karokhoz való egyedi igazodás. a 45°-os szögben 
beakasztható – shadowboard-ok egyszerű megfogást 
tesznek lehetővé a csukló megtörése nélkül. 

Ha egyedi testre szabás nem lehetséges, a kéz mozgás-
terét a legkisebb személy szerint kell méretezni mert 
egy nagyméretű ember kezének mozgástere bőven 
kiterjed egy kisebb személy mozgásterére.  
a kéz mozgásterének határán végzett manuális 
tevékenységeket kerülni kell, mert azok nagy arányú 
statikus megtartást tesznek szükségessé. a kéz moz-
gásterében végzett hosszan tartó tevékenységeknél 
ugyanilyen okból kell kartámaszokat kialakítani pl. a 
könyöknél vagy az alkarnál, amennyiben ez nem korlá-
tozza a mozgásokat.

a kéz mozgástere azonos a látótérrel, így a tárolóedé-
nyeket mindig azonos távolságra kell elhelyezni a szem 
állandó fokuszálásának az elkerülése érdekében.

kis kézi mozgástér
nagy kézi mozgástér
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Magasságállítás 
ergonómia minden méretben.

MunkaálloMás 

aki ma még olyan asztalnál dolgozik, 
amelynek a magassága nem állítható, 
számos egészségügyi kockázatot 
vállal. Ha a munkafelület túl magas, 
a vállak és a nyak könnyen begör-
csölnek. túl alacsony asztalmagasság 
esetén túlságosan megnyúlik a hát. 
az ideális munkavégzési magasság 
három tényezőből állapítható meg. 
így ez függ a feladat fajtájtól, vala-
mint a dolgozó testméreteitől  
és a munkavégzés tárgyának  
a méretétől. 

az ideális munkavégzési magasság 
800 mm és 1500 mm között van.  
Mivel a szív felett végzett munka, vagy 
a 800 mm alá hajolás aránytalanul 
megterheli a testet, ezt kerülni kell. 
a helyes munkavégzési magasság 
egyébként könnyen ellenőrizhető a 
„könyökszabállyal“.

MunkaeszkÖz
bármennyire is eltérőek legyenek a 
testméretek, a munkadarabok és a 
megmunkálás módja, egy magas-
ságállítóval a satu és a munkadarab 
fáradtságmentesen az optimális 
munkapozícióba állítható.

a satunak a testmagassághoz való 
beállítása különösen fontos az 
iskolákban és tanműhelyekben a 
gyakornokok számára, hogy éppen a 
növekedési szakaszban elkerülhetőek 
legyenek az ebből következő testtar-
tási károsodások. a magasságállító a 
satunál végzett számos munka során 
biztosítja a munka tényleges meg-
könnyítését. 
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állítHató Magasságú MunkaálloMás
 ̑ a testmagassághoz igazított munkaasztal.

 ̑ az álló- és ülőhelyzet közötti váltogatással elkerülhető 
az egyoldalú terhelés és a feszültségek.

 ̑ a termelékenység növelése  
dinamikus állással/-üléssel.

 ̑ egyedi beállítás a munkafeladattól függően.

 ̑ a gyors magasságállítás és memória funkció több 
műszakos működéshez is megfelelő.

MunkaeszkÖz
 ̑ a satu magasságállítása gyorsan és egyszerűen 

történik akár 200 mm-rel. Minden dolgozónak vagy 
gyakornoknak tökéletesen beállítható és 360°-ban 
elforgatható.

 ̑ kevesebb a hátpanasz, mert lehetséges az egyenes 
munkavégzés.

 ̑ kevesebb a sérülések miatti munkakiesés és a testi 
panaszok.

 ̑ a satu használaton kívül kompletten a munkalap  
alá hajtható, ezáltal több hely áll rendelkezésre  
a munkalapon. 

elevel+
a munkalap magasságállítása segítséget nyújt a különböző 
méretű alkatrészek megmunkálásakor.

elevel
a teljes munkaállomás magasságállítása tökéletesen  
alkalmas több műszakos üzemhez és 1 dolgozó ülő  
és álló munkavégzésének váltogatásához: a szerszám  
ekkor mindig a helyes kartávolságra marad.

a „könyökszabály” a könyökcsont magasságára vonatkozik 
lazán lelógatott felső karral és behajlított alkarral. olyan  
tevékenységekhez, mint írás, rajzolás, billentyűzeten gépe-
lés, vagy könnyű munkákhoz a helyes munkavégzési ma-
gasság megközelítőleg azonos ezzel a könyökmagassággal. 

nagy erőkifejtést igénylő tevékenységeknél a munkavég-
zési magasság15 – 40 cm-rel alacsonyabb, mint a könyök. 
nagyon finom munkáknál a munkavégzési magasságnak 10 
– 20 cm-rel magasabbnak kell lennie, mint a könyök, mert ez 
precíz finommotorikát tesz lehetővé.

a mindenkori satu súlyá-
hoz igazított gáztöltésű 
rugó gyakorlatilag súlyta-
lanná teszi a satut, így az a 
szorítókar kioldását köve-
tően csekély erőkifejtéssel 
a kívánt munkavégzési 
pozícióba állítható.

könnyű 
munka

mm-ben mm-ben mm-ben

nehéz  
munka

ülő  
munka

angia
Eingefügter Text
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ülőHelyzet 
dinamikus ülőhelyzet  
testtartás váltással.

ülőHelyzet
az állandó ülés vagy a hosszú állás 
tartósan egészségtelen. Miközben 
sok termelő munkaállomásnál az 
állás van túlsúlyban, egyre több mun-
kaállomásnál a képernyő előtt ülés a 
fő munkavégzési helyzet. 

általában véve minden testtartás 
egészségügyi károsodáshoz vezet, 
ha azt hosszabb időn keresztül fel 
kell venni. a dinamika koncepciója 
segít az egészségügyi károsodások 
minimalizálásában: Minden munkaál-
lomásnál lehetségesnek kell lennie a 
testtartás időszakos váltogatásának. 

lábtér 
a kis lábtér tartósan hibás tartáshoz 
vezet. a keresztbe tett lábak korlátoz-
zák a vér áramlását.

a munkalap alatti elegendő lábtér 
– különösen sarok munkaállomások 
esetén – nagyobb lehetőséget bizto-
sít a dinamikus üléshez és a kényel-
mesebb munkavégzéshez.
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tÖkéletes ülőHelyzet
 ̑ egyedi beállítás méret és súly szerint.

 ̑ kevésbé fáradtságos a merev ülőhelyzet  
következtében.

 ̑ növekszik a koncentráció a mozgás/testtartás  
váltás következtében.

 ̑ a hát optimális megtámasztása és tehermentesítése.

 ̑ csökkennek a betegségekkel összefüggő hiányzások.

optiMális lábtér
 ̑ szabad mozgás a rövidített lábrészeknek  

köszönhetően.

 ̑ nagyobb mozgási sugár.

 ̑ több használható munkafelület és nagyobb  
áttekinthetőség.

 ̑ egyedi beállítás a munkafeladattól függően.

 ̑ szabad terek tehermentesítő mozdulatokhoz.

kartáMasz beállítása
az alkarok teljes felülete felfekszenek.

állítHató dőlésszÖgű 
ülőlap
előre dőlő munkavégzési testtartás 
esetén optimális test nyílásszög, 
elkerülhető a felső combok nyomó 
terhelése.

ülésMélység állítás
a felső combnak teljesen fel  
kell feküdnie az ülőfelületre.

ülésMagasság állítás
90° az al- és felkarok között,  
ha az alkarok vízszintesen  
felfekszenek a munka- 
felületre.

súlyszabályozás
 ̑ Mozgassa a csuklóit.
 ̑ nyújtóztassa ki a testét.
 ̑ serkentse a vérkeringést.
 ̑ a nyomóerőhöz igazodik.

szinkrontecHnika
a dinamikus háttámla igazodik a 
személy súlyához.

HáttáMla  
Magasságállítás
a hátat az ágyékcsigolyáknál 
támasztja meg és biztosítja a 
karok mozgásszabadságát.

rövidített lábrész 
a nagyobb lábtér 
érdekében.

az álláskönnyítők a 
test súlyának 60 %-át 
megtartják, így a 
lábak tehermente-
sülnek. 2–3 perces 
időtöltés esetén 
az álláskönnyítő a 
javasolt.

dinamikus ülőhelyzet a szinkrontechnika és a  
súlyszabályozás segítségével. az ülőhelyzet a  
munkafeladattól függően változtatható, hogy  
elkerülhető legyen a merev tartás.
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padlószőnyegek 
Megkönnyíti a hosszú állást.

sok különböző ágazatban szükséges, 
hogy a munkaerő állva dolgozzon 
vagy nehéz tárgyakat emeljen fel és 
hordozzon. 

a hosszú állás kemény felületen  
változatos problémákhoz vezethet: 
egyrészről megkeményedett izmok-
hoz, rossz vérkeringéshez és ezáltal 
az izomzat és az ízületek fájdalmá-
hoz.

ez tartósan fáradtságot és a termelé-
kenység csökkenését eredményezi, 
amely végül krónikus betegségekhez 
és ezáltal többszöri betegség miatti 
hiányzáshoz vezethet.

a túl nagy csillapításnak azonban 
szintén lehetnek negatív hatásai, 
mint a túlzott fáradtság az izomzat 
túlterhelése miatt, hogy puha talajon 
is biztonságos tartást adjon.

a fáradtságot késleltető szőnyegek-
kel a padló helyes keménységi/lágy-
sági fokkal rendelkezik, hogy hosz-
szabb időn keresztül is kényelmesen 
végezhessen álló munkát.
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a szőnyegek élénkítenek
 ̑ kevesebb fáradtság a lábban, 

jobb vérkeringés.

 ̑ kevesebb izom- és ízületi fájdalom.

 ̑ jobb súlyeloszlás.

 ̑ kevesebb a sérülések miatti hiányzás és  
a testi panaszok.

 ̑ betarthatóak a biztonsági rendelkezések.

 ̑ nagyobb csúszásvédelem a szennyeződések  
összegyűjtése következtében.

50%

40%

30%

20%

10%

a fáradtságkésleltető szőnyegeken való állás és a  
kemény vagy puha padlón való állás közötti különbség.

emelkedik a teljesítőké-
pesség, növekszik a munka 
hatékonysága és a jó 
közérzet.

kemény padló Fáradtságkésleltető szőnyegek túl puha padló
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terHek FeleMelése 
Helyes emelés és technikai segítség.

az emberek gyakran könnyelműen 
bánnak a testi igénybevétellel. 
valaminek a gyors átrakása balról 
jobbra az egészséges hát rovására 
megy – ehhez rendelkezésre állnak 
technikai segédeszközök, melyek 
megkönnyítik vagy akár teljesen el is 
végzik a szállítást. erre valók például 
az egyszerű daruk vagy molnárkocsik, 
de a mobil emelőasztalok is, amelyek 
a terheket a munkavégzési magas-
ságba emelik. az életkortól és a 
nemtől is függ, hogy milyen nehéz 
terhet szabad emelni. de a megfelelő 
szabad térnek és mozgási területnek 
is rendelkezésre kell állnia, hogy a 
terhek a megfelelő testtartásba emel-
hetőek és hordozhatóak legyenek. 
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Helyes eMelés
 ̑ kerülje a súlyos terhek emelését.

 ̑ kevesebb hátpanasz.

 ̑ kevesebb a sérülések miatti hiányzás és  
a testi panaszok.

 ̑ betarthatóak a munkavédelmi és biztonsági  
rendelkezések.

 ̑ terhek emelés a munkavégzési magasságba.

 ̑ gurítás az emelés helyett.

ahol lehetséges, a manuális mozgatást minimálisra kell 
csökkenteni. amennyiben az emelés és hordozás nem 
lehetséges technikai segítséggel, a dolgozóknak pontos  
és ismétlődő oktatásban kell részesülniük a 

terhek helyes kezelésével kapcsolatban, különös tekintettel 
a testtartásra.

alapvetően érvényes: Ha lehetséges, használjon emelő  
és szállító segédeszközöket, ezek nagy könnyebbséget 
jelentenek és növelik a hatékonyságot.

terHek Helyes Hordozása

a maximális elvárható súlyok emeléskor és hordozáskor az életkor 
függvényében

életkor években terhelés nőknél terhelés férfiaknál

15 – 17 10 kg 15 kg

18 – 39 15 kg 25 kg

40-től 10 kg 20 kg

várandós anyák

10 kg ritkán

5 kg ismétlődően

a terheket mindig a 
testéhez közel tartsa.

a porckorong terhelése a helytelen emelés 
következtében görbe háttal a helyes eme-
léshez képest egyenes háttal.

kerülje az egyoldalú terhe-
lést – két oldalon vigye.

Hosszabb szállítási szakaszok-
hoz használjon segédeszközt.

✔✖

a Hoffmann group katalógusában terhek emeléséhez  
változatos segédeszközök nagy választékát találja.  
szívesen adunk Önnek tanácsot!
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Minden jó kezekben
kevesebb vibráció, jobb fogás,  
átgondolt megoldások.

vibráció
a kézi megvezetésű és kézzel meg-
tartott eszközök vibrációt vezetnek át 
a kéz-kar rendszerre, vagy az ember 
teljes testére. ezek a vibrációk egész-
ségügyi veszélyeket okozhatnak  
(pl. raynaud szindróma, az ujjak és a 
kezek vérkeringési zavarai), valamint 
korlátozzák a munkafolyamat bizton-
ságát és hatékonyságát.

a veszély csökkentése a munka-
eszközök, technikai segédeszkö-
zök kiválasztásával és a megfelelő 
munkamódszerekkel és szervezéssel 
történik.

jó Fogás
legyen szó csavarhúzóról, kerekes 
kocsiról, vagy létráról – jó fogás ese-
tén gyerekjáték a munka. csavarhú-
zóknál a lekerekített formával érhető 
el jobb erőátvitel. ez egyidejűleg véd 
a sérülésektől. 

ezen túlmenően különösen fontos 
a jó fogás nedves vagy olajos kezek 
esetén. csak az tud ergonomikus 
munkát végezni, aki jól kézben tartja 
a munkaeszközét.
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vibráció 
 ̑ az alacsonyabb vibrációk növelik a biztonságot  

és a munkafolyamat hatékonyságát.

 ̑ ergonomikus markolatok puha betétekkel a  
fáradtságmentes tartós felhasználáshoz.

 ̑ jó kiegyensúlyozottság.

 ̑ jobb erőátvitel.

 ̑ kevesebb hiányzás olyan testi panaszok miatt,  
mint a neurológiai és motorikus működési  
zavarok a kezeknél és a karoknál.

jó Fogású santoprene® Felület
 ̑ ergonomikus markolat: jó fogású nedves vagy  

olajos kezekkel is különböző méretekben.

 ̑ kevesebb a sérülések miatti hiányzás és a testi  
panaszok.

 ̑ jobb erőátvitel sérülések nélkül a lekerekített  
formák következtében.

 ̑ betarthatóak a biztonsági rendelkezések.

praktikus: easyHandle Markolat
 ̑ létrák hátkímélő hordozása és megtartása.

 ̑ optimális hordozási pont a létra súlypontjánál.

 ̑ jó fogás hordozásnál, nem vág bele a kézfelületbe.

 ̑ javulnak a munkafolyamatok és feltételek.

 ̑ a dobogók és dobogós létrák növelik a biztonságot  
és a stabilitást és megakadályozzák a helytelen  
testtartásokat.

 ̑ a kerekek a felére csökkentik a szállítandó súlyt.

 ̑ biztonságos és ergonomikus munkavégzés  
két szabad kézzel (two hands free).

példa vibrációmentes és jó fogású szerszámra: sarokcsiszoló ergonomikus 
kialakítású markolattal a kis erőkifejtésű és fáradtságmentes munka- 
végzéshez. optimális fogás lehetséges hegesztő kesztyűvel is. alkalmas  
fej feletti munkavégzéshez való használathoz.

az easyHandle zóna a puha markolattal ergonomikus és kiegyensúlyozott 
hordozási kényelmet tesz lehetővé, miközben az integrált szárrögzítés 
hordozáskor a létra szárait fixen megtartja.

ergonomikus markolat santoprene® bevonattal 
a maximális kényelem érdekében − nedves 
vagy olajos kézzel is.

vibrációs terhelés m/s² < 2,5 
(kioldási érték)

2,5 – 5 > 5 
(expozíciós határérték)

a munkáltató kötelezettsége nincs szükség megelőző  
intézkedésekre

a dolgozó rezgésterhelése  
növekedésének kerülése

a rezgésterhelés csökkentése

 
Vibrációs irányelv: a 2002/44/ek irányelv szabályozza a kézzel vezetett, meghajtott szerszámok használata esetén fellépő maximálisan engedélyezett, 
egészségre ártalmas vibrációk általi testterhelést. Mért értékként a kézre/karra ható rezgések 3 tengelyes mért értékei kerülnek megadásra m/s2-ben.  
a megadott érték vágótárcsákra érvényes. nagyoló csiszolótárcsákra magasabb értékek érvényesek.

Kéziszerszámok jellemző vibrációs értékei

vésőkalapács

csiszoló

ütvefúrógép

Fúrókalapács

ütvecsavarozó

0 5 10 15 20 25 30
vibráció érték ahv (m/s²) 

biztonságos és ergonomikus munkavégzés 
két szabad kézzel (two hands free).
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rend
gyors megtalálás – pontos hely –  
ergonomikus munkavégzés.

jobb Megtalálni, Mint 
keresgélni
az ergonómia nem csak az ergono-
mikus készülékekre és munkaesz-
közökre vonatkozik, az ergonómia 
kiterjed a munkafolyamatok kialakí-
tására is. 

azok a munkaeszközök, amelyeket 
fáradtságosan kell megkeresni vagy 
megtisztítani, nem illeszthetőek egy 
ergonomikus munkafolyamatba.

az ergonómia és a rend különösen 
gazdasági tekintetben játszik döntő 
szerepet: 10 perces napi szerszám-
csere egy 100 fős üzemben 20,– eurós 
átlagos órabér esetén 75 000 € éves 
költséget jelent! olyan költségek, 
melyek ergonomikus rendező rend-
szerekkel könnyen megtakaríthatóak.

egyszerű szabályok segítenek a mun-
kafolyamatok ergonomikus kialakítá-
sában:

 ̑ a munkaállomáson csak a naponta 
használt szerszámok legyenek.

 ̑ a munkaállomások közelében 
hetente használt szerszámok 
legyenek.

 ̑ a részlegen csak havonta használt 
szerszámok legyenek.

változatos segédeszközök segítik a 
„rend fenntartását“, az áttekinthető-
séget, valamint gyors és biztonságos 
használatot biztosítanak.
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rendező rendszerek 
 ̑ elsőre elérhető a megfelelő szerszám.  

ne töltsön időt keresgéléssel.

 ̑ a szerszámok biztonságosan kivehetőek.  
kevesebb sérülés.

 ̑ ergonomikus kivétel.

 ̑ eForm: a hiányzó szerszámok azonnal felismerhetőek 
a kétszínű habszivacsnak köszönhetően.

 ̑ a tárolási hely a használat gyakoriságához igazodik.

 ̑ Minden munkaeszköz egyértelműen  
jelölve és feliratozva van.

 ̑ Minden eszköz azonnal használható.

 ̑ egyértelmű és hosszú élettartamú feliratozás.

 ̑ rend és fiókelválasztás az Ön igényeinek megfelelően.

kÖzlekedés
 ̑ Mobil eszközökkel is használható kofferekben és 

dobozokban.

 ̑ Menet közben is rend van.

a design és a szerszáM találkozása
 ̑ a komfortérzetet a design is befolyásolja.

 ̑ növeli a dolgozók hajlandóságát arra, hogy  
a munkaállomásaikkal és munkaeszközeikkel  
kíméletesen bánjanak.

 ̑ az attraktív design segíti a munkaadó minőséggel 
szembeni elvárásait.

 ̑ növekszik a dolgozók motivációja és elégedettsége.

 ̑ azonos méret = azonos szín.

 ̑ lehetséges az eForm habszivacsok  
színének egyedi kialakítása.

Munkapad felépítménnyel és easyfix akasztókkal és tartókkal.

az eForm habszivacsokban minden szerszámnak  
megvan a fix helye, azok védett tárolhatóak és  
a hiányzó szerszámok azonnal felismerhetőek.

változatos lehetőségeket nyújtunk a munkaállomásnál a 
rend megteremtéséhez fenntartásához. az igényeknek és 
elvárásoknak megfelelően egyedi színkialakítással a szüksé-
ges eszközök még gyorsabb megtalálása érdekében.

tiszta és világos feliratozás  
segít a rend fenntartásában!
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szeM- és FülvédeleM
Mechanikus, optikai, vegyi, termikus  
és akusztikai védelem.

a szemek és a fülek a legfontosabb 
érzékszerveink közé tartoznak. elen-
gedhetetlen a kellő védelem, melyet 
a törvényalkotó is megkövetel. 80 db 
zajterheléstől a munkaadónak óvin-
tézkedéseket kellene biztosítania, de 
85 db-től a munkaadót törvény köte-
lezi óvintézkedések meghozatalára.

azonban védelmet nem minden dol-
gozó fogadja el. Ha a védőszemüveg 
lecsúszik az orráról, nyom a pántja, a 
fülvédő zavaró mozgás közben vagy 
akár a füléből is kiesik, a dolgozók 
gyakran vonakodnak ezeket az 
eszközöket használni. ezeket csak 
akkor fogják viselni és akkor fogják a 
funkciójukat betölteni, ha a szem- és 
fülvédők ergonomikusan illeszked-
nek.

az alábbi káros hatásokat különböz-
tetjük meg.

 ̑ Mechanikus sérülés 
(pl. por, forgácsok, szilánkok által).

 ̑ optikai sérülés 
(pl. uv sugárzás, lézersugár által).

 ̑ vegyi sérülés 
(pl. savak, lúgok által).

 ̑ termikus sérülés 
(hő, hideg által)

 ̑ akusztikus sérülés 
(hangos zajok által)



33

szeMvédeleM
 ̑ tökéletes illeszkedés a fej méretéhez és alakjához  

való alkalmazkodásnak köszönhetően.

 ̑ nem csúszik le a szemüveg az orról.

 ̑ nincsenek szorítás nyomok a fülek mögött és  
a halánték részen.

 ̑ Ficamodásmentes rálátás.

 ̑ porral, szikrákkal és forgácsokkal szembeni védelem.

HallásvédeleM
 ̑ koncentrált munkavégzés.

 ̑ alacsonyabb a hibák gyakorisága.

 ̑ nagyobb hatékonyság.

 ̑ kevesebb hiányzás a zajterhelés következtében.

 ̑ Megmarad a hallóképesség.

 ̑ betarthatóak a biztonsági rendelkezések.

ultra könnyű és kényel-
mes védőszemüveg 
nagyméretű lencsével, jól 
illeszkedik a különböző 
arcformákhoz. az egyedül-
álló Floating-lens-design 
biztosítja a nagyobb 
rugalmasságot jobb  
illeszkedéssel és  
optimális tartással.

szemvédelmi piktogramok

párnázott szár párásodásmentes

állítható szárhossz rendkívül karcálló

állítható szárszög rátétszemüveg

a szárpárnázat és a szár szögének beállítása lehetővé teszik 
a védőszemüveg szorítás nélküli illeszkedését az arc formá-
jához. a szár hosszának állítása biztosítja, hogy a védőszem-
üveg ne csússzon le az orról. a védőszemüvegnek páráso-
dásmentesnek és karcállónak is kell lennie, hogy mindenkor 
lehetséges legyen a jó látás és a munkafolyamatot ne zavar-
ja a szemüveg állandó tisztogatása. szemüvegesek számára 
olyan védőszemüveg a megfelelő, amely a saját szemüve-
gükre helyezhető. a keret nélküli felépítés és a nagyméretű 
lencse biztosítják a kificamodás nélküli szabad rálátást.

Fülvédő kiválasztása a munkafeltételek szerint

Munkafeltételek Fülvédő többször használható 
füldugók

egyszer használható 
füldugók

pántos hallásvédő többször használható 
füldugó zsinórral

Magas hőmérséklet  
és nedvesség

– + + + +

por
○ – + – –

ismétlődő rövid idejű 
zajexpozíció

+ – – + –

zajforrások helyének  
meghatározása

– + + + +

vibráció és gyorsabb  
fejmozdulatok

○ + + ○ ○

anyagok, szennyeződés és 
fémforgács a kéznél

+ ○ + ○ ○

Mozgó gépalkatrészek
+ + + ○ –

nem minden zaj azonos. ezért minden munkafeltételhez 
rendelkezésre áll a megfelelő fülvédő, hogy ne csak a hallá-
sát védje, hanem a mozgásszabadság is biztosított legyen. 
így például az egyszer használatos füldugók és újrahasz-
nosítható füldugók magas hőmérsékletek, de vibrációk és 
gyors fejmozdulatok esetén is alkalmasak. a fülvédőt akkor 
kell használni, ha olyan anyagokkal dolgozik, melyektől 
szennyezett vagy fémforgácsos lesz a keze. a pántos hal-
lásvédőt leginkább ismétlődő, rövid idejű zaj expozíciónál 
vagy zajforrás helyének meghatározásakor viselje. 

ezen kívül a zajvédelmi intézkedéseket előzetesen kell meg-
hozni, tehát mielőtt a hallás károsodása bekövetkezne. Mert 
csak így lehet sokkal koncentráltabban dolgozni, kevesebb 
hiba történik és növekszik a hatékonyság. kevesebb mun-
kahelyi baleset következik be és végül még a törvényalkotó 
biztonsági rendelkezései is betarthatóak. a hallásvédő 
kiválasztásánál két szempontot kell figyelembe venni: a 
szigetelőértéket és a személyes kényelmet.

+ = alapvetően alkalmas ○ = Feltételesen alkalmas – = alapvetően nem alkalmas
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Fej- és  
légzésvédeleM 
ergonomikus illeszkedés –  
a legkellemesebb viselet.

FejvédeleM
 ̑ a fej a sérülésnek kitett harmadik 

leggyakoribb terület.

 ̑ az összes baleset 12 %-a leeső tár-
gyak, lengő terhek és a fej beütése 
által okozott fejsérülés.

 ̑ az összes halálos fejsérülés 28 %-a 
a hirtelen elrepülő, leeső, felboruló 
vagy megcsúszó tárgyak által 
következik be.

a sisakok gyakran kellemetlenek: 
nyomnak, vagy csúszkálnak. ezért 
gyakran nem hordják őket. egy 
egyedi és ergonomikusan illeszkedő 
fejvédelemmel növekszik a sisak 
viselési hajlandósága. csak így tudja 
funkcióját betölteni!

légzésvédeleM
a légzésvédelem nem lehet zavaró a 
munkavégzés közben és optimálisan 
illeszkednie kell az archoz. légzés-
védelem és védőszemüveg egyidejű 
viselése esetén meg kell akadályozni 
a védőszemüveg párásodását.  
a dolgozók csak ekkor lesznek  
hajlandóak a légzésvédelmet  
felvenni és az egészségüket védeni.
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optiMális FejvédeleM
 ̑ a fejvédelem jól illeszkedik a fejhez anélkül, hogy 

nyomna, a forgótárcsás rendszerrel a bőség könnyen 
beállítható.

 ̑ a fülvédőnek és a homloklámpának a sisakon való 
rögzítése nem jelenthet akadályt a munkafolyamat 
során.

tÖkéletes légzésvédeleM
 ̑ az ergonomikus légzésvédő maszkok segíti az  

emberi testet a mozgásfolyamatában, csökkentik  
a terheléseket és maximalizálják a kényelmet.

 ̑ a maszk görbületének az orr környékén maximális 
kompatibilitással kell rendelkeznie védőszemüveg  
viseléséhez (megakadályozza a védőszemüveg  
párásodását kilégzéskor). a maszknak a tökéletes 
tömítéshez optimálisan illeszkednie kell az archoz.

 ̑ az ergonomikus maszk keret az állnál és az orrnál  
lévő puha rugalmas zónákkal tökéletesen illeszkedik 
az egyedi arcformához. 
a bőrbarát, rugalmas anyag mindenkor biztosítja  
a kellemes, szorítás nélküli elhelyezkedést.

 ̑ a hatékony szűrő a nagyméretű szűrőfelülettel  
gondoskodik a szinte természetes légzésről – így 
nehéz feltételek mellett sem fogy ki a szuszból.

egyedi illeszkedés
a személyi védőfelszerelések használatáról szóló rendelet 
2§-a szerint csak olyan fejvédelem használható, amely  
egyedileg illeszkedik ill. beállítható a felhasználóhoz.

rendszerint három siskaméret áll rendelkezésre. a pontos 
beállításhoz ill. illeszkedéshez a megfelelő méretű védősi-
sakot úgy kell felhelyezni, hogy a tartópántok közvetlenül 
felfeküdjenek a fejen. a beállítást ezután úgy kell elvégezni, 
hogy a fejpánt illeszkedjen a fejhez, de ne nyomja azt. az 
izzadtságfelszívó pánt lehetővé teszi fejpánt viszonylag laza 
beállítását anélkül, hogy ez korlátozná annak fix helyzetét.

különösen könnyű a beállítás elvégzése olyan védősisakok-
nál, melyek fejpántja tépő- vagy forgózáras.

a törvényi követelményeken túlmenően a fejvédelemnek 
ergonomikusnak kell lennie és viselés közben nem jelenthet 
akadályt. Ha gyakori fel- és levétel szükséges, ennek  
egyszerűen és gyorsan kell mennie.

lehetségesnek kell lennie, hogy a fülvédő és a homlok- 
lámpa a sisakon biztonságosan rögzíthető legyen,  
hogy a munkafolyamatot ez ne akadályozza.

a forgótárcsás eljárás lehetővé teszi a kényelmes  
bőségállítást. 
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kéz- és lábvédeleM 
Fogós érvek, melyekre adunk.

kesztyűk
a kesztyűknek alapvetően a kezet 
kell védeniük. de ezzel egyidejűleg 
kellemes viseletnek kell lennie, mely 
szellőzik és bőrbarát ill. jó tapintási 
érzetet biztosít. erős vibrációjú 
kézi szerszámok használata során 
a kesztyűknek csökkenteniük kell 
vibrációkat.

cipők
a biztonsági lábbelik fő funkciója a 
lábak védelme. ezáltal nem csak a 
közvetlen balesetvédelem biztosított 
mechanikus, elektromos, vegyi és ter-
mikus veszélyekkel szemben, hanem 
a munkavégzés során a viselőkre 
ható és fáradtságot okozó, teljesít-
ménycsökkentő vagy lappangó testi 
károsodásokhoz vezető terhelések 
csökkentése is. ennek a rosszabb 
koncentráció és az ezzel párhuza-
mosan emelkedő balesetveszély a 
következménye. végül is a biztonsági 
lábbeliket átlagosan napi 8 órában 
kel viselni, ez gyakran több, mint a 
szabadidős cipőké.
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Pamut kesztyű ++ + ++ – – x x 13,0 g

pamut / nylon finomkötésű kesztyű PVC érdesítéssel + + ++ ○ ○ x – 28,2 g

Finomkötésű kesztyű PU bevonattal ++ + + ○ ○ – – 13,4 g

18-as fonalsűrűségű nylon finomkötésű kesztyű pu bevonattal ++ ++ ++ ○ + – – 8,0 g

Finomkötésű kesztyű pu bevonattal ultrakönnyű poliamidon ++ ++ ++ ○ ○ – x 8,0 g

rendkívül könnyű és vékony finomkötésű kesztyű ++ ++ ++ ○ + – – 7,4 g

Finomkötésű nylon kesztyű mikroporózus, speciálisan habosított  
nitril bevonattal

+ ++ + + ○ – – 22,4 g

varrat nélküli finomkötésű kesztyű nitrilhab bevonattal ++ ++ ++ ○ + – – 20,4 g

Finomkötésű kesztyű mikroporózus nitril bevonattal + ++ ++ ○ ++ – – 23,0 g

Nappa bőr kesztyű textil kézfejjel, a csuklónál tépőzárral ++ ++ + + – – – 8,0 g

A biztonsági 
lábbeliknek egyedileg illeszkedniük 
kell a viselőhöz, ez azt is jelenti, hogy 
azoknak több szélességben is elérhetőeknek kell lenniük, 
hogy az optimális illeszkedés biztosított legyen. ennek 
alternatívájaként az illeszkedés egy állítható szélességű 
cserélhető talpbetéttel is elérhető. a jó szellőzés, amely 
csökkenti az izzadást és szárazon tartja a lábat, szintén  
hozzájárul a viselési kényelemhez.

++ = Megfelelően alkalmas; + = alkalmas; ○ = Feltételesen alkalmas; – = nem alkalmas / nem alkalmazható; x = igaz

kesztyűk
 ̑ a rugalmas anyag kényelmes,  

kevésbé erőlteti meg a kezet.

 ̑ kevésbé fáradnak el a kezek.

 ̑ nagyon kényelmes viselet.

 ̑ kitűnő tapintási érzet.

 ̑ kevesebb a sérülések miatti munkakiesés és a  
testi panaszok.

 ̑ a helyes védőfelszerelés következtében az éles  
szélű eszközök ergonomikusabbak, mivel azok  
a testhez közelebb hordozhatóak.

cipők
 ̑ alacsonyabb terhelések, kevesebb fáradtság, nagyobb 

teljesítőképesség, kevesebb testi károsodás.

 ̑ az alacsonyabb terhelés növeli a koncentrációt  
és csökkenti a balesetveszélyt.

 ̑ nagy viselési kényelem a különböző bőségű lábak-
hoz való egyedi illeszkedés következtében, a lábak 
napközben megduzzadnak, majd a duzzadás ismét 
megszűnik.

 ̑ a védelmi funkció csak akkor biztosított, ha a cipők 
ergonomikusak és egyedileg illeszkednek, és ennek 
következtében viselik is őket.

 ̑ a cipők csekély súlya tehermentesítő hatású.

biztonsági lábbelik
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Mit várHat tőlünk?
tanácsot adunk, Önnel közösen 
megtervezzük és kidolgozzuk az  
átfogó és egységes ergonomikus 
munkaállomásokat.

az ötlettől a kész, ergonomikus és műszakilag ellenőrzött  
termékig. a fejlesztés és a formálás az átfogó tapasztalatoknak 
és a területen végzett kísérleteknek megfelelően történt.  
számos kitüntetés igazol minket: Megértettük ügyfeleinket.
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szakértő tanácsadás
 ̑ Mély termék ismeret és a munkaállomás rendszerek 

használatával kapcsolatos oktatás.

koMplett Megoldások
 ̑ Helyszíni kidolgozás és tervezés az ügyféllel.

 ̑ ergonomikus munkaállomások teljes körű meg- 
valósítása a munkabiztonság figyelembe vételével.

Moduláris MunkaálloMás kialakítása
 ̑ a komponensek egymással kompatibilisek és ezáltal 

kiegészíthetőek és bővíthetőek.

 ̑ a munkaállomás bútorai ergonomikusan átállíthatóak 
egyedi gyártásról sorozatgyártásra.

 ̑ a dolgozók munkaállomás-váltásakor elkerülhetőek 
az átszerelési idők a „lean production“ szerint.

MunkaálloMás rendszereinket  
FolyaMatosan Fejlesztjük

 ̑ Workstation elevel és elevel+.

 ̑ új fejlesztésű garant szék.

alakítsa ki a projektjét az Ön elvárásainak megfelelően. Mi végig támogatást nyújtunk Önnek a tanácsadástól és tervezéstől  
az összeszerelésig. a cad tervezéssel kezdettől fogva világos képet kaphat a tervezett projektjéről.



ergonoMikus Megoldások  
és Még tÖbb, az Ön vállalatáért 
és dolgozóiért.

legyen az műhelyberendezés, védőfelszerelés vagy minőségi szerszámok –  
a Hoffmann group két katalógusában mindent megtalál a termelésének az 
ergonomikus szempontok szerinti optimális kialakításához.
www.hoffmann-group.com
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Hoffmann Hungary Quality Tools Kft.
Zugligeti út 41 · H-1121 Budapest · Hungary
Phone: +36 1 392 02 90
Fax: +36 1 200 41 58
www.hoffmann-group.com

A rendeléseket, szállítást és számlázást végzi:

Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge
Franz-Hoffmann-Straße 3  · D-90431 Nürnberg
Phone: +36 1 392 02 90
Fax: +36 1 200 41 58


