Veiledning for utleiesenter
Driftsprosedyrer og sikkerhetsregler
Vermeer S725TX mini kompakt beltelaster

Du finner videoer
om sikkerhet og
andre hjelpemidler
ved å gå til
Support/Safety på
www.vermeer.com

Gå til Vermeer på www.vermeer.com for å finne nærmeste Vermeer-forhandler.
Din utleier eller tekniker vil forklare alle følgende driftsprosedyrer og sikkerhetsregler før bruk av denne maskinen.
ADVARSEL! Bruk eller forsøk på å betjene maskinen skal ikke skje før du har satt deg grundig inn i riktig drift og sikkerhet for
maskinen. Les brukerhåndboken. Les sikkerhetsskiltene på maskinen. I tillegg finnes det en video kalt Vermeer Mini Skid Steer
Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer mini kompakt beltelaster) for visning på utleiesenteret. Hvis du er usikker
på innholdet eller meningen av sikkerhetsmeldingene eller informasjonen vedrørende bruk av maskinen, bør du spørre utleieren
eller teknikeren etter informasjon.
TILSIKTET BRUK: Vermeer S725TX mini kompakt beltelaster er en motorisert beltedrevet maskin med stående operatørplass som kan være utstyrt med en
rekke redskaper for lette og middels arbeidsoppgaver. Denne er beregnet på korte økter og bruk på mindre områder.

DRIFTSPROSEDYRER
1. Motorstart:
a.
b.
c.
d.
e.

Sjekk alle maskinens væskenivåer og tilstanden til luftfilteret før maskinen startes.
Stå med begge beina på plattformen bak for å innkoble funksjonen som registrerer at operatøren er til stede.
Sett bakkedrev- og redskapsspakene i FRI.
Skyv gasspaken til 1/2 hastighet. Vri nøkkelen til PÅ-stilling ved kaldstarting av dieselmotor. Trykk og hold glødepluggknappen inne i 10-15 sekunder.
Bruk nøkkelbryteren for å starte motoren. Etter at motoren har startet, opprettholder du gassen på 1/2 hastighet for å varme opp motoren.

2. Transport på landevei:
a.

b.

c.
d.
e.

Les sikkerhetsforanstaltninger og informasjon i håndboken for tilhengeren før maskinen skal transporteres på en tilhenger. Kontroller at maskinens bruttovekt,
inkludert redskap, er innenfor trailerens og slepekjøretøyets brutto vektgrenser. Vekten av maskinen med stadardstørrelse på skuffe, er ca. 1368 kg (3015 lb).
Se vekt ved andre maskinkonfigurasjoner i vedlikeholdshåndboken.
Rengjør maskinen for å unngå rusk på veien. Plasser maskinen på linje med tilhengerrampene og sett gassen på 1/2 hastighet. Kjør maskinen sakte og
jevnt rett opp på tilhengeren når den er koblet til slepekjøretøyet og parkert på vannrett underlag. Stopp maskinen når den er i stilling for å festes på
tilhengeren. Unngå lasting hvis rampene er glatte. MERKNAD: Når maskinen er utstyrt med skuffe, lastegafler eller ingen redskap, skal den rygges
opp på ramper og kjøres forover ned ramper. Kjøring mens operatørens rygg vender nedover kan føre til at maskinen tipper bakover. Hvis
redskapen veier over 90 kg (200 lb), skal maskinen kjøres forover opp ramper og rygges ned ramper. Kjøring med den tyngste redskapsenden
vendt nedover kan føre til at maskinen tipper forover. Kjør alltid på ramper med redskapen så lav som mulig. Styr minimalt når maskinen er på
ramper.
Senk redskapen helt ned på tilhengerdekket. Slå av motoren, og trekk ut nøkkelen.
Fest maskinen til tilhengeren med standard festeprosedyrer med ett festepunkt foran og to bak. Fest alle løse redskaper.
Følg festeprosedyren i omvendt rekkefølge når maskinen skal tas av tilhengeren. Kontroller at tilhengeren står på et vannrett underlag. Unngå å laste av
maskinen hvis rampene er glatte.

3. Oppsett:
a.
b.

c.

d.

Ta kontakt med nærmeste One-Call-system for å få opplyst om alle installasjoner under bakken nær arbeidsområdet.
Betjening av maskinen vil kreve bruk av verneutstyr. Bruk alltid hjelm, vernesko, hørselsvern og vernebriller. Bruk refleks på klærne ved arbeid nær
trafikk.
Se etter om det forekommer eventuelle hindringer, tilstander eller situasjoner på arbeidsområdet som kan svekke driften av maskinen eller innebære
sikkerhetsfarer for operatøren eller andre personer. Se etter tegn til, eller oppslag om, installasjoner under bakken, kumlokk, bunnpanner og nylig
grøfteaktivitet. Alle installasjoner i disse områdene skal være merket og må unngås. Se etter og hold avstand til bratte skråninger, diker, overheng, fall og
grøfter som kan kollapse. Følg informasjonen på sikkerhetsskiltene på maskinen og i brukerhåndboken kombinert med din egen gode dømmekraft når du
oppdager farer under arbeidet og foretar avvergende manøvrer.
Se brukerhåndboken for nærmere instruksjoner om montering og demontering av redskap og tilkobling av eventuell hydraulisk redskap.
ADVARSEL! Bruk av ikke-godkjente redskaper kan medføre vanskeligheter med styring, stopping, stabilitet og annen uønsket yteevne eller
betjeningsegenskaper. Bruk aldri ikke-godkjente redskaper.

4. Kjøre maskinen:
a. Plasser hendene med håndflatene ned på håndtaket, slik at fingrene er i det fremre området og håndflatene hviler på den bakre delen av håndtaket, med
b.
c.
d.

styrespakknotten mellom tommel og pekefinger. Dette gir et sikkert grep og god kontroll over spaken.
Avpass hastigheten på maskinen etter terrenget. Hold alltid godt fast i håndtaket med begge hender når maskinen settes i bevegelse. Sett kontrollene
tilbake i FRI før du fjerner hendene fra håndtaket.
Beveg styrespaken for bakkedrev sakte for å begynne å kjøre maskinen jevnt. Unngå bråstopping, bråstarting eller brå svinger med mindre det er
nødvendig.
Når maskinen kjører over et objekt, for eksempel en fortauskant, hump eller hull, kan maskinen tippe raskt forover eller bakover. Se opp for slike objekter
og kjør veldig sakte. Unngå høy hastighet, brå svinger og terreng som kan gjøre maskinen ustabil.

5. Grave med, fylle og tømme skuffen:
a.

Se nærmere instruksjoner om skuffen og bruken av den i brukerhåndboken.

6. Kjøre maskinen med last:
a. Kjør en lastet skuffe så lavt som praktisk mulig (fraktestilling) når maskinen er i bevegelse. Hev skuffen bare så høyt at den går klar av ujevnheter i
b.

bakken.
Når maskinen kjøres i en skråning med lastet skuffe, skal den kjøres opp eller ned skråningen med skuffen vendt OPPOVER. Når maskinen kjøres i en
skråning med tom skuffe, skal den kjøres opp eller ned skråningen med skuffen vendt NEDOVER. Unngå kjøring på tvers av en skråning eller helling.

7. Avslåingsrutine:
a.
b.
c.

Parker maskinen på et vannrett underlag, og sett bakkedrev- og redskapsspakene i FRI.
Senk redskapen helt ned på bakken.
Senk motorhastigheten til tomgang, kjør den i minst 15 sekunder for å avkjøles, og slå deretter av motoren og ta ut nøkkelen.

Brukerhåndboken og veiledningen for utleiesenter er tilgjengelig på andre språk. Ta kontakt med productsafety@vermeer.com.

Se sikkerhetsregler på den andre siden
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Maskinen kan ha produktforbedringer og funksjoner som ikke er tatt med i denne veiledningen.
Vermeer Corporation forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst uten forvarsel eller forpliktelse.
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Din utleier eller tekniker vil forklare alle de følgende driftsprosedyrene og sikkerhetsreglene før bruk av denne maskinen.
SIKKERHETSREGLER
Se et utdrag av sikkerhetsmeldingene nedenfor. Ytterligere sikkerhetsinformasjon står på sikkerhetsskiltene på maskinen og i brukerhåndboken
som er festet på maskinen.

ADVARSEL! Hold alle tilskuere og ubeskyttede arbeidere borte fra maskinen og arbeidsområdet mens
maskinen er i drift.

ADVARSEL! Ring One-Call-systemet til de offentlige myndighetene i området og eventuell offentlig
tjenesteinstitusjon som ikke abonnerer på One-Call-systemet, før oppstart av et graveprosjekt.

Unngå bråstarting,
bråstopping og brå
svinger

Senk farten i ulendt og ujevnt terreng.

Hold begge hendene
godt fast i håndtakene,

Hold begge beina på plattformen.

ADVARSEL! Kjøring i skråninger eller med hevet last, kan føre til at maskinen velter.
Resultatet kan innebære livsfare eller alvorlig personskade.

Kjør alltid med lasten senket ved kjøring opp eller ned skråninger. Du må kanskje
også ha den tunge enden vendt oppover for å oppnå ekstra stabilitet.
Overskrid ikke klassifisert lastekapasitet. Last på fast og vannrett underlag. Gå ikke
ned av plattformen med lasten i hevet stilling.

ADVARSEL! Last som faller av, kan klemme i hjel.
Sørg for at lasten er plan når armene heves.

ADVARSEL! Arbeid skal aldri utføres under en redskap, med mindre den er tilstrekkelig støttet opp,
for å unngå at den uventet faller ned.

ADVARSEL! Utfør avslåingsrutinen, som er beskrevet i brukerhåndboken, før service, rengjøring,
reparasjon eller transport av maskinen.
ADVARSEL! Unnlatelse av å følge de foregående sikkerhetsanvisningene, eller de som vises på maskinen eller i brukerhåndboken, kan innebære
livsfare eller alvorlig personskade. Denne maskinen skal bare brukes til de formålene den er beregnet på, som forklart i brukerhåndboken.

Se driftsprosedyrer på den andre siden
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