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SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE / ARGA IZARBE ZERBITZUAK S.L. ENPRESARENTZAT 
PEOIEN LAN POLTSA ALDI BATERAKO KONTRATAZIOAK EGITEKO OINARRI 
ARAUTZAILEAK 
  
Servicios Arga-Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L. enpresaren Administrazio 
Kontseiluak 2018ko apirilaren 12an egindako bileran Bulego Teknikorako teknikariak, zerbitzuaren 
beharren arabera, aldi baterako kontratatzeko deialdia.   
 
 

1. OINARRIEN HELBURUA. 
 
Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L. enpresak (hemendik aurrera 

SAV/AIZ SL), Izarbeibarko Mankomunitatea kudeatzeko sozietatea, Bilketa eta Hondakinen eta Ur 
Zerbitzuetan aritzeko, peoien lan poltsa aldi baterako kontratazioak egiteko deialdia aditzera 
ematen du. 

  
 

Enpresak kontratatu ahalko ditu probak gainditzen dituzten izangaiak Peoiaren lan kategoriari 
dagozkion lan baldintzekin eta enpresan dagoen lan hitzarmenaren arabera.  
 

Lanaldia astelehenetik larunbatera izango da eta beharren arabera alda daiteke zerbitzua 
hobekien atenditu ahal izateko.. 

 
Kontratazioa behin-behinekoa izango da beti eta zerbitzuaren beharretara egokituko da. 

Hots, kontratazioa egun batekoa, aste batekoa, etab... Kontratua oporrak, bajak edo gerta daitezkeen 
edozein gertakizun ordezkatzeko izango da.  

 
 

2.  IZANGAIEN BETEBEHARRAK. 
 
 

Lan-poltsan onartuak izan ahal izateko izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte: 

 
- 16 urteak betetzeak izatea eta nahitaezko erretiroaren adina es  gainditzea. 
- Espainiarra izatea edo EBko herrialde bateko nazionalitatea izatea, edo EB.rekin egindako 

itunen bidez langile-zirkulazioa librea dutenen beste herrialdeko batekoa izatea.  
- B motako gida baimena izatea.  
- Eskola ziurtagiriaren jabe izatea, gutxienez ere 
- Bere laneko betebeharrak egin ahal izateko behar den ahalmen fisikoa zein psikikoa mugatzen 

dituen nahasmen kroniko edo zorrotzak ez izatea.  
- Lanbidean aritzeko inhabilitaziorik ez izatea 

 
 
3.  ESKABIDEAK. 
 

 Eskabideak Izarbeibarko Mankomunitateko bulegoan,  Garesko Mendigorria kalean 4, II 
eranskineko eredu ofizialaren bidez eta bulegoetan dagoen instantzia ofizial betez. Onartuko dira 
baita ere urriaren 1eko 39/2015 Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 
Prozedura Erkideko Legearen 16. artikuluan ezartzen duenari jarraikiz aurkezten diren eskabideak. 
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Gaian “Peoien deialdia” jarri beharko da. Eskabideak aurkezteko epea 2019ko urriaren 8an, 
asteartea, 12:00etan bukatuko da.  

Instantziarekin batera honako dokumentuak aurkeztu behar dira:  
 

- Nortasun Agiriaren Kopia edo baliokidea den beste bat.  
- B mailako gidatzeko karnetaren kopia.  
- Eskola ziurtagiriaren kopia edo baliokidea. 

 
Eskabidearekin batera eskatutako dokumentazioa aurkezten ez dituztenak ez dira onartuak 
izanen.  
 

Izena eman dutenen pertsonen zerrenda Mankomunitatearen webgunean 
www.mancomunidadvaldizarbe.com 2019ko urriaren 8an, 15:00etan argitaratuko da.   
 
 

4.  LANPOSTUAREN EGINKIZUNAK. 
 

-  Oinarrizko eginkizunak 
 

1. Ur Zerbitzuaren lanetan laguntza ematea: ibilgailuak, makinak eta lanabesak garbitzea, 
konpontzea eta mantentzea. Iturginen taldeari eguneroko lanetan laguntza ematea. 
Mantentze, garbiketa eta saneamenduaren lanak egitea. Kofratzea, soldatzea, igeltserotza 
lanak egitea, pikatzea, margotzea, garbitzea eta sastraka kentzea.  
 

2. Hondakinen bilketaren Zerbitzuko lanetan laguntza ematea: etxeetako mota guztietako 
hondakinena ontziak bultzatzea eta iraultzea. Instalazioen eta makinen garbiketa eta 
mantendua. 

 
 

- Postuari dagozkion gaitasun eta konpetentziak. 
 

1. Enkargatuaren zein arduradunaren aldetik jasotzen dituen instrukzioak betetzeko gai izatea.   
2. Lanpostuari dagozkion gaitasunak eta ezaguerak eskuratzea.   
3. Agindutako lanak autonomiaz egin ahal izateko behar diren gaitasunak eskuratzea.  

 
 

- Gaitasun pertsonalak 
 

1. Lanak ongi egin ahal izateko sasoi egokia edukitzea.   
2. Enpresan ardura handiago duten ordezkarien jarraibideak eta aginteak betetzeko diziplina.  
3. Lan taldean aritzeko gai izatea. Jendetasuna eta taldean lan egiteko gaitasuna.  
4. Funtzioanistasuna eta moldatzeko zein ikasteko ahalmena.   
5. lanean espiritu emankorra izatea.  
6. Uste etikoak izatea. 
7. Ordenarako sena eta garbitasuna lanean.  
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5.  HAUTATZE-PROZESUAREN EZAUGARRIAK. 
 

Publizitatea: deialdiaren oinarriak Mankomunitatearen web orrian 
(www.mancomunidadvaldizarbe.com) eta hau integratzen duten Udal guztietako Iragarri tauletan 
zein Udal bandoen bidez publikatuko dira. Gainera, eskaintza Nafarroako Lansareko Tafalla eta 
Iruñako bulegoetara bidaliko da.  

 
Gardentasuna: hautaketa-prozesua idatziz dokumentatuko da eta lehen aipatutako toki 

berdinetan publikatuko da 
 
6. HAUTATZE-PROZESUAREN GARAPENA. 
 

Hautatze prozesua 2019ko urriaren 14an, astelehena, Garesko Aloa industrialdean dagoen 
Izarbeibarko Mankomunitatearen Erabilera Anitzeko Geletan gartuko da. 
 
      Hasieran proba teorikoa eginen da eta, ondoren, proba praktikoa.  
 
 

1) PROBA TEORIKOA:  10 PUNTU GEHIENEZ ERE  
 

Izangaiek I Eranskinean agertzen diren gaiei buruzko ahalmen teknikoa neurtzeko proba bat 
egin beharko dute. 

 
Proba pliken sistemaren bidez egingo da. izangaiei proba hasi baino lehen azalduko zaie zertan 

datza plika sistema. Proba honek gehienez ere 10 puntu izango ditu.  
 
Proba test motakoa izango da 10 galdera izango dira eta galdera bakoitzak 3 aukera izango ditu, 

horietako bat bakarrik zuzena izanik. Erantzun zuzen bakoitzak puntu 1 gehituko du eta erantzun 
oker bakoitzak 0,2 puntu kenduko du.  
 

2) PROBA PRAKTIKOA:  10 PUNTU GEHIENEZ ERE  
 

 
Proba praktikoan lanpostuarekin zerikusia duten lanak (hondakinak aukeratu eta sailkatu eta 

eraikuntzarako lanabesak ezagutu) eta proba fisikoak lana aurrera eraman ahal izateko esfortzu 
fisikoa, esku-trebetasuna, oreka, azkartasun, indar fisikoa eta laneko baldintza gogorrei aurre egin 
ahal izateko erresistentzia behar duten egin beharko dira. Denbora eta gauzatze zuzena neurtuko 
dira.   

 
Baztertuta geratuko dira bi probetan lortutako puntuazioaren batuketa egin ondoren, 6 puntu 

lortu ez dituztenak.  Erreserban geratuko dira probetan parte hartu bai baina gutxieneko 
puntuazioa lortu ez duten izangaiak. Izangaiei deitzeko hurrenkera probetan lortutako puntuaziori 
handienaren arabera egingo da. 

 
Izangaiak berdindurik badaude, proba praktikoan puntu gehiago lortu dituen izangaia jarriko 

da lehenengo postuan.  
Aukeratutako pertsonen zerrenda onartzeko Epaimahaiaren ebazpena  

www.mancomunidadvaldizarbe.com argitaratuko da eta bi egun baliodunetan zehar, interesatuek  
eman dieten puntuazioei  buruzko erreklamazioak aurkeztu daitezke.   Behin-betiko zerrenda 
2019ko urriaren 18an argitaratuko da. 
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7. EPAIMAHAIA. 
 

- Presidentea: Sabina García Olmeda anderea, Izarbeibarko Mankomunitateko eta SAV /AIZ, 
SL. enpresaren Presidentea.  
Ordezkoa: Pedro José Soto Eguren jauna, Izarbeibarko Mankomunitateko presidenteordea. 

- 1 Batzordekidea: . Oscar Rubio Unzue jauna, “Servicios Arga-Valdizarbe S.L, enpresako 
Hondakin Zerbitzuaren Arduraduna 

-  Ordezkoa: Silvia Ruiz de Larramendi anderea, SAV-AIZ SL enpresaren Hondakinen 
teknikaria.  

- 2 Batzordekidea: Jorge Núñez Ortiz juana, SAV-AIZ S.L, enpresaren Ur Zerbitzuaren 
arduraduna.  
Ordezkoa: SAV-AIZ,SL. enpresaren Ur-Sekzioko ekipoaren burua 
3 Batzordekidea:  SAV-AIZ,SL. enpresaren delegatu sindikala  .  
Ordezkoa:.  SAV-AIZ,SL. enpresaren delegatu sindikala   

- Batzordekide idazkaria: Jaione Mariezcurrena anderea, Izarbeibarko Mankomunitatearen 
Idazkaria SAV-AIZ S.L, enpresaren Zuzendaria. et  “Servicios Arga-Valdizarbe S.L.”  
Ordezkoa: berak izendatutako langile 

 
 
8. LAN-POLTSAREN PROZEDIMENDUA 
 

Zerbitzuek hala behar dutenean, poltsan dagoen pertsonaren kontratatzeari ekinen zaio, bere 
puntuazioaren araberako hurrenkeran.  
 

Eskainitako kontratuari uko egiten bazaio, ezezkoa eman duena zerrendako azken postura 
pasako da, honelako arrazoiak daudenean izan ezik (hauek ziurtatu behar dira 6 eguneko epean):  

a. Behin-behineko ezintasuna, ezintasun osoa, baliaezintasun handia edo erabateko 
ezintasuna. 

b. Emakume langilearen amatasuna edo haurdunaldiaren arriskua.  
c. Kargu publiko bat edo kargu sindikala izatea.  
d. Sektore publiko edo pribatuan lanpostu batean zerbitzuak eskaintzea. 

 
Pertsonaren borondatezko bajaren ondorioz kontratua bukatzen bada, pertsona hori lan-

poltsatik kanporatua izanen da.  
 

Komunikazioak telefonoz eginen dira. Pertsonala lokalizatzeko, hiru dei eginen dira egun 
berean. Interesa duen pertsonak 24 ordu izanen ditu deiari erantzuteko. Eskaintza ez badu onartzen 
edo epea pasatu eta gero ez badago erantzunik, ezezkoa balitz bezala ulertuko da eta pertsona hori 
zerrendako azken postura pasatuko da.  
 

Larrialdi kasuetan, dei bakarra eginen da eta eskaintzari baiezkoa edo ezezkoa deiaren 
momentuan bertan egin beharko da. Telefonoz kontaktatzea ez bada lortzen, lan-poltsa zerrendako 
hurrengo pertsonari dei eginen zaio.  
 

Telefono-kontaktua ez bada lortzen, horrek ez du lan-poltsako postuaren galera ekarriko, 
etorkizuneko deietarako.  

Espedientean beti idatziko dira egin diren deialdiak direla eta egiten diren zerrenda-aldaketak. 
Zerrendan agertzen den edozein pertsonak lan-poltsa kontsultatzen ahalko du; dena den, aldaketak 
ez dira pertsonalki jakinaraziko.  
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9.  LAN-POLTSAREN IRAUNALDIA 
 

Onartutako zerrendak indarrean egonen dira behin-betiko zerrenda publikatzen denetik beste 
deialdi bat egiten den arte. Deialdi hau bai enpresaren zuzendaritza-organoek bai Izarbeibarko 
Mankomunitateak (zerbitzuaren kontzesionario gisa) egiten ahalko dute.  

 
 

.  SAV-AIZ SL enpresak egin beharko dituen kontratuetarako lehentasuna izango dute 
2018an egindako zerrendan dauden pertsonak,  beti ere, behin- behineko kontratazioak onartu 
izan badituzte eta deialdi hau egiteko unean enpresa honetarako lanean ari badira.  

 
 
 
 
 
 I. ERANSKINA 
 
PROBA TEORIKOAREN GAIAK. 
 
 
Informazio guztia Mankomunitatearen webgunean dago 
www.mancomunidadvaldizarbe.com 

 
1.- Mankomunitatearen esparru geografikoan.  

 
2.- Hondakinen bilketa motak. (Izarbeibarko Mankomunitatearen webgunean informazioa 

aurki daiteke:   
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/index.php?m=residuos&subm=tipos-de-recogida-de-
residuos 

 
 3.- Izarbeibarko Mankomunitatearen Hiri hondakinen Ordenantza Arautzailea: 7, 12, 13 eta 14 

artikuluak: 
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos_transparencia/20
160124161708_ORDENANZAREGULADORAVALDIZARBE-17-06-10_2_.pdf 
 

4.- “Eraikuntzaren materialak eta lanabesak”. (III. Eranskina) 
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II. ERANSKINA 
 
ESKABIDEA. 
 

GAIA: PEOIEN BEHIN-BEHINEKO KONTRATAZIOETARAKO LAN-POLTSA 
SORTZEKO HAUTAKETA PROZESUA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE “BOLSA 
PARA LA CONTRATACION TEMPORAL DE PEONES Y PEONAS” 
 

NOMBRE/IZENA: 
 
APELLIDOS/ABIZENAK:       DNI/NAN: 
 
DOMICILIO/HELBIDEA:        C.P./K.P.:  
 
TELÉFONO/TELEFONOA:  
 
CORREO ELECTRÓNICO/POSTA ELEKTRONIKOA: 
 
ADIERAZTEN DU: 

1. Idazki honen bidez formalki eta zehazki adierazi nahi duela peoien kontrataziorako 
deialdian eta hautaketa-prozesuan parte hartu nahi duela, zerbitzuak dituen beharren 
arabera.  

2. Eskatzaileak publikatu den deialdiko baldintzak betetzen dituela.  
3. Lanpostuak berez dituen eginbeharrak egin ahal izateko ez duela ezgaitasun fisiko edo 

psikikorik.  
4. Selekzio-prozesutik eratorritako komunikazioak bidaltzeko kontuan har dadila aurrez 

jarritako helbide elektronikoa.  
ATXIKITZEN DU: 

- NANaren fotokopia edo dokumentu baliokidea. 
- B gidatzeko baimenen fotokopia. 
- Eskola tituluaren edo baliokidearen  kopia.  
-   

HAUTAKETA-EPAIMAHAIARI HONAKOA ESKATZEN DIO: 
Hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskaera onar dezan.  

 
………………………..n, 2016ko …..………………..ren ……(e)an  
  
 
SINADURA 
 
 
 
 
FIRMA/SINADURA 
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III. ERANSKINA 
 
ERAIKUNTZARAKO MATERIALAK ETA LANABESAK. 
 
1.- Eraikuntzarako materialak. 
 
Hondarra 
Harrien disgregazioz sortzen den eta gutxi gorabehera 5 mm baino txikiagoko neurrian geratzen 
den pikorrez osatutako multzoa.   
5mm baina gehiagoko tamaina badu,  legarra deitzen da. 
Metro kubiko bateko gutxi gorabeherako pisua 1800 Kgkoa da. 
Legarra. 
Ibaietatik edo harrobietatik ateratako materiala da. Harri txikitua, hondarrik gabea eta 5 mm eta 15 
cm tarteko tamaina du.  
 
Zementuak. 
Karea, silizea, aluminioa eta oxido ferrikoaren nahasketatik sortzen da. erre eta fin-fin eho ondoren 
eta urarekin proportzio egokian nahasiz, erraz gogortzen dena, bai haizearen kontaktuarekin baita 
uraren kontaktuarekin ere eta material pikordunak itsasteko balio duen pasta konglomeratzailea 
ematen duena. Zementuzko harria, osatze bidean dagoenean oso iraunkorra da eta ez da uretan 
disolbatzen.  
Nahasketa zuzena egiteko zementuzko pisuaren erdia adina ura gehitu behar da. Zementu, ura eta 
hondarraren batuketa morteroa deitzen da eta adreiluak, harriak, baldosak eta lauzak elkartzeko 
balio du. 
Merkatuan hainbat gehigarri dago zementuaren gogortze prozesua azkartzeko edo atzeratzeko, 
baldintza atmosferikoen arabera, baita retrakzioa ere gogortze prozesuan ura galtzen delako. 
Edozein kasuan ere, ez dugu zementuaren pisua baino %5 gehituko.  
 
Morteroa. 
 
Ura, hondarra eta aglomeratzaile bat nahasiz egiten den orea, adreiluak trabatzeko eta zarpiatuak 
egiteko erabili ondoren guztiz gogortuta geratzen dena. Denboraren poderioz, gogortzen da eta 
elkartzen dituen materialekin masa amankomuna sortzen dute.   
 
Hormigoi-makinan egindako nahasketak gutxienez minutu bat irabiatu behar dira, eta eskuz egiten 
bada, 3 aldiz irabiatu beharko da eta  urarekiko iragazgaitza eta garbia den lekuan egingo da. 
Morteroa egin eta 2 ordu beranduago bota beharko dugu. Hala ere, nahasketari ura gehitu ahal 
diogu mantentzeko.  
 
 
Hormigoia. 
 
Oinarrizko osagaiak zementua, hondarra, legarra edo hartxintxarra eta ura. Ura eta hormigoiaren 
arteko erlazioa oso garrantzitsua da ,gero eta kantitate handiagoa ondoren eta hobeto manipulatzen 
da baina erresistentzia jaisten da. Morteroarekin gertatzen den bezala, gehigarriak gehitu daitezke, 
baina inoiz ere zementuaren pisuaren %5 baino gehiago.   
 
Hormigoiak ez dira kofratuko 5º gradu azpiko edo 40º gaineko tenperaturekin.  
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1, 3, 5 proportzioaz hitz egiten ari garenean honako hau esaten ari gara: zementuaren zati 1, 
hondarraren 3 eta legarraren 5. Nahasketa egiteko orduan, lehen zementua eta hondarra nahasten 
dira eta, ondoren, legarra eta azkenean ura.  
 
 
2.- Eraikuntzarako lanabesak. 
 
Paloteak. 
Altzairuzko edo burdinazkoak dira eta hormen eta zoruen enkofratzeko eta luzitzeko erabiltzen da. 
Forma errektangularra du eta, kirtena erdian duelarik eta ohikoenek 18 eta 20 zentimetroko neurria 
dute.   
Luzitua, behin lehortuta, leuntzeko palotea bustita erabiltzen da. Badaude horzdunak eta hertz 
lauak dituztenak. Horzdunak bigarren eskua ematerakoan heltze hoberik lortu ahal izateko edo 
azulejoak eta zoladurak paratzeko oinarria prestatzen dute,    
 
Paleta. 
Igeltseroen erreminta, altzairuzko pala edo orri triangeluar bat eta egurrezko kirten altxatu bat 
dituena eta mortero-masa nahasteko eta maneiatzeko erabiltzen dena.  Luzera 20 eta 30 cm tartean 
dago eta behin kargatuta, paletakadak jaurtitzeko balio du.  
 
Radea edo aitzur txiki (Igeltseruen aitzur txikia). 
Eraikuntzan erabiltzen da materialak materialen nahasketa egiteko (morteroak, igeltsuak, etab.) 
kirten laua du eta hainbat neurri zein forma har ditzake: zirkulu erdia, errektangelua.  
 
Eskuarea. 
Batidera edo radearen antzekoa, ezberdintasuna bakarra burdin edo plastikozko aldea orrazi baten 
forma duelarik. Hormigoiak eta morteroak irabiatzeko erabiltzen da.  
 
Igeltsero-mailu  
Kirten motzeko eta buru handiko mailua, esku bakarrarekin maneiatzen dena eta hargin eta 
igeltseroek punta-zizelaz pikatzeko erabiltzen dutena  
Beste lanabesak, hotzeko-zizel, zizelak kolpatzeko erabiltzen dira. Mazoa baino txikiago eta pisu 
gutxiagokoa da. Igeltsero- mailuen buruak mutur berdinak eta orekatuak dituzte. Kirtenak 
egurrezko edo plastikozkoak izan daitezke eta bibrazioak saihesteko gomak badituzte. Ezaugarri 
nagusiena bere pisuaren eraginez kolpe ematen duela.. 
 
Maza. 
Igeltsero-mailua baino handiagoa da eta honako lanak egiteko erabiltzen da:   
_ Lurrean hesolak eta barrak iltzatzeko.  
_ Xafla metalikoak tolesteko.  
_ Trenkadak botatzeko. 
Mazaren buruak, mozteko aldeetan,  ez du bizarrik izan behar. Egurrez edo plastikozko kirtenak ez 
dira inoiz burdinazko kirtenekin ordezkatuko, kolpeen bibrazioak gure artikulazioetarako 
kaltegarriak izan baitzitekeen.  . 
 
Pikotxa. 
Erabilera askotako lanabesa, zulatzeko, hormak pikatzeko, zoruak altzatzeko. 
Burdinezko pieza, zertxobait kurbatua izaten da eta bi mutur izaten ditu,  
Erabiltzerakoan osatzen dugun arkuan ez dagoela oztoporik kontutan izan behar dugu.   
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Pikotx txikia. 
Pikotxaren antzekoa baino txikiagoa. esku bakar batekin har daiteke eta, gutxi gorabehera  40 cmko 
kirtena du.. 
 
Oraska. 
Masa txikiak egiteko zein garraiatzeko erabiltzen diren ontziak dira. Oin angeluzuzeneko eta 
piramide-enbor formako ontzia, hondo gutxikoa eta heldulekuak dituena. Ohikoenak Kautxozkoak 
dira baina plastiko gogorreko eta metalezkoa badaude ere.  
 
Eskorga. 
Orga txikia, aurrean gurpil bakarra edo ardatz batean muntatutako beste bi dituena, eta bi barra, 
helduleku banarekin, norbera erdian jarri eta aurrera bultzatuz eramaten dena. Materialak 
garraiatzeko erabiltzen da.   
 
Pala. 
osatutako lanabesa, Lurra eta harea mugitzeko edo jasotzeko erabiltzen den lanabesa da.  
Hainbat forma badu:  
_ Borobila. 
_ Karratua. 
 
Txirrika. 
Kanpoko ertzean erreten bat duen eta ardatz baten inguruan mugitzen den gurpila, erreten 
horretatik soka bat edo kable bat pasatu eta kargak altxatzeko erabiltzen dena. 
  
 
Sarjenta. 
Esku lanabesa da eta itsatsi behar diren bi pieza tinko heltzeko erabiltzen da. Erabiltzen da baita ere 
landu behar dugun pieza lan-bankuan edo lan-mahaian irmoki heltzeko.   
 
Disko-makina. 
Biraketa-erreminta, bere ardatzaren inguruan disko urragarri bat biraraziz funtzionatzen duena. 
Lan bakoitzerako disko berezia erabili ahal dugu. Erabilera anitzeko makina da ezaugarri tekniko 
asko ditu eta baita `potentzia ezberdinak ere. 
Lan ohikoenak: 
Perfilak moztu, zeramika moztu, soldatzeko kordoiak lisatu.  
  
 
Zizela. 
Bukaeran bisel zorrotza duen burdinazko barra. Erretenak egiteko, morteroa edo hormigoia  
txikitzeko erabiltzen da.  
 
Hotzeko zizel. 
25 zentimetroko luzera eta erdi zorroztutako  aho laua duen altzairuzko barra da. Erretenak 
egiteko, errematxeak kentzeko, xaflak, adreiluak eta baldosak mozteko erabiltzen da.  
Hiru zatitan banatuta daude: 
_ Burua. 
_ Kirtena edo Kanabera. 
_ Ahoa. 
Praktikoenak kautxuzko kirtena dute eta gomazko kolpe-leungailua, gerta daitekeen lan 
istripuetatik babesten gaituztelako. 
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Hormigoi-makina  
Osagaiak danbor batean nahasi eta hormigoia egiteko makina. 
Txasis batek eta ontzi zilindriko batek osatuta. Motor baten bidez mugitzen da eta ontziaren 
makurdura, gradua daitekeen ardatzari esker, graduatu daiteke.  
Danborra altzairuzko xafla da , kargatzeko aldean sendotuta dagoena. Barruan,  masa egin ahal 
izateko, materiala nahasteko eta barrura eramateko hainbat paleta ditu. 
 
Errebisatzeko motorra gelditu behar da eta babes gisa 300 mAko etengailu automatikoa 
diferentziala badu. 
. 
Plomu. 
Hormen, zutabeen eta ateen bertikaltasuna neurtzeko balio duen tresna. Algodoizko soka baten 
muturretik madari edo kono forma duen berunezko pieza bat lotuz egiten da.  
Baditugu baita ere, BOTA edo TRAZATZEKO BERUNA lerro oso luzeak marrazteko balio duena. 
Azulete ere deitzen zaio.  
 
Nibelak. 
Ikuslerro horizontalak markatzeko edo gainazal baten horizontaltasuna neurtzeko balio duen 
tresna. Egindako lanen bertikaltasuna  horizontaltasuna neurtzeko balio du. Erabilienak 
burbuilazkoak dira Ia erabat alkoholez beteta egoten den beirazko hodi batez (fiola) eratutako 
nibela, horizontal dagoenean beiran markatutako bi arrastoren tartean aire-burbuila bat kokatzen 
duena  
 
Pareta-hari. 
Goitik beherako bi soka edo erregelaren tartean horizontalki botatzen den algodoizko soka, 
adreiluzko edo harrizko ilarak berdin-berdin jartzeko gida moduan erabiltzen dena.  
 
Erregela. 
Zurez, metalez edo beste materia zurrun batez egindako tresna, gehienetan lodiera txikikoa, luzea 
eta forma angelu zuzenekoa, marra zuzenak marrazteko balio duena. Nibelen osagarriak dira eta 
marrazten zein leku batetik bestera garraitzen laguntzen dute. Hormigoia berdintzeko, enkofratu 
lanetan eta morteroaren gainean nibelak leuntzeko eta markatzeko erabiltzen da. 
 
Ahuntz-hanka. 
. Ezaguna da enkofratu lanetan.. Ezaguna da izen hauekin ere: 
_ Kofratuakentzekoa. 
_ Barreta. 
Palanka gisa erabiltzen den burdinazko barra biribila, mutur bat zapaldua eta ahuntz-azazkalaren 
antzera luzetara irekia duena. Kofratua kentzeko, kutxak irekitzeko, palanka egiteko eta hiltzeak 
ateratzeko balio du. 
 
Lanabesen mantentzea. 
Erabiltzen ez direnean honako lanak egin beharko dira:  
_ Erabili den materialaren hondarrak sakon garbitu. 
_ Eguzkitan edo haizeetan lehortu. 
_ Herdoiltzearen aurkako likidoa eman. 
Biltegiratzea oso zaindua izan behar da beraien artean talka ez egiteko bestela kaltetuak izan 
daitezke eta erabiltzerakoan arriskua sor daitek. 
 



 

 

 

Página 11 de 11 

 

 


