
 
 

 

FORMÅL: Sikker bruk av manuell dreiebenk 

OMFANG: Fra bruk av verneutstyr til oppstart, bruk og opprydding 

NR HANDLING ANSV. NR. DOK. NAVN 

KOMMENTARER 

1 VERNEUTSTYR OG SIKKERHET Operatør  

1.1 Bruk alltid verneutstyr; vernebriller eller vernemaske, vernesko og 

hørselsvern 

Operatør Manglende bruk av 

verneutstyr kan føre 

til bortvisning 

1.2 Bruk aldri løstsittende klær, skjerf, lange smykker og løst hår ved bruk av 

skjærende maskiner. 

Operatør Manglende 

overholdelse kan 

føre til bortvisning 

1.3 Dreiing må kun utføres av personer som har kompetanse med bruk av slikt 

utstyr, hvis du ikke har det må tid avtales med Rino Nilsen 

Operatør Manglende 

overholdelse kan 

føre til bortvisning 

1.4 Det må ikke ligge løse gjenstander på dreiebenken. Disse kan falle ned på 

roterende deler. 

Operatør  

2 OPPSTART OG BRUK 

  

2.1 Fest emnet god fast. Dersom du har utstikk på mer enn 100mm skal du 

bruke bakdokke (du må ha sentreringshull).  

Operatør  

2.2 Monter det dreiestålet du skal bruke, og juster det til rett høyde. Deretter 

velger du riktig spindelhastighet (se diagram på maskinen). 

Operatør  

2.3 Man starter maskinen ved å dra ut og samtidig dra ned spaken lengst til 

høyre i sleiden. Hvis du drar spaken opp så går spindelen den andre veien 

(kun for spesielle forhold). 

Operatør  

2.4 Dersom du får spon som sitter fast ved dreiestålet skal du stoppe maskinen 

og ta det bort. OBS: Pass fingrene; sponene er skarpe. Bruk en sponkrok. 

Operatør  

2.5 Automatisk mating styres med spaken midt på sleiden, til høyre er 

lengdematning og til venstre er stikkmatning. OBS: maskinen stopper ikke 

hvis du glemmer å stanse matningen. 

Operatør  

3 AVSLUTNING OG OPPRYDDING 

  

3.1 Når du er ferdig, legg tilbake alt verktøy og rydd opp rundt maskinen. Operatør  
3.3 Hvis opprydding ikke skjer, vil utestengelse fra verkstedet bli vurdert. Instruktør  

3.3 Feil og mangler på maskiner og utstyr eller uryddige rom rapporteres til 

Rino Nilsen, rino.nilsen@hiof.no.  
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