Guide til udlejningscenter
Driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger
Vermeer BC230XL Flishugger
Link til sikkerhedsvideo
på vermeer.com

Besøg Vermeer på www.vermeer.com for at finde din lokale Vermeer-forhandler.

Dit udlejningspersonale eller tekniker vil forklare hver af følgende driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger, før du anvender denne
flishugger.
ADVARSEL: Maskinen må ikke benyttes eller tages i brug før du forstår maskinens korrekte drift og sikkerhed. Læs
betjeningshåndbogen. Læs sikkerhedsmærkaterne på maskinen. Ydermere har dit udlejningscenter en video om drift og
sikkerhed af Vermeer flishuggeren til rådighed til gennemsyn. Hvis du ikke er sikker på indholdet eller betydningen af
sikkerhedsmeddelelserne eller information angående maskindrift, kan du bede udlejningspersonalet eller tekniker om
yderligere oplysninger.
KORREKT ANVENDELSE: Vermeer BC230XL flishuggere er udviklet anvendelse i hugning af organisk materiale, som for eksempel træ, bark, grene,
buske og bundvegetation.

DRIFTSPROCEDURER
1. Transport af flishuggeren:
a. Køretøjet skal have en bugseringskapacitet på 1973 kg, tilslutninger til nødbremsewire og lygter.
b. Fold fødebordet sammen og lås det. Drej og lås udblæsningstragten, så den vendre mod bugseringskøretøjet. Pak donkraftene fortil og bagtil
sammen, slip håndbremsen.
c. Hvis udstyret med ekstra drejeskive, drej og lås fødebordet fast lige bag maskinen.
2. Opsætning af flishugger:
a. Anbring maskinen i et område, der er fri for hindringer. Maskinen må ALDRIG anbringes undet et træ, som bliver beskåret eller fjernet.
b. Hold maskinen koblet til trækkøretøjet ELLER sæt parkeringsbremsen, montér begge donkrafter og placér hjulklodser bag ved begge dæk.
c. Sørg for, at fødebordets højde er mindst 61 cm. Brug passende beskyttelsesudstyr.
d. Drej og lås udblæsningstragten for at lede flis væk fra arbejdsområdet. Hvis udstyret med ekstra drejeskive, drej fødebordet til siden og lås fast.
3. Start af flishugger:
a. Frakobl “huggeskive” og placér “øvre fødekontrolbøjle” i midterste “STOP”-position.
b. Start motoren og lad den varme op.
c. Tilkobl “huggeskive” langsomt for at forhindre at motoren går i stå.
d. Flyt “gasregulering” til højeste motorhastighed.
e. Træk “øvre fødekontrolbøjle” til “FORWARD”-positionen og tryk på “Reset/Hold-to- run”-knappen på en af siderne mod maskinens bagende.
Fødevalserne vil begynde at rotere “FREMAD” for at trække materiale ind i flishuggeren.
Bemærk: Når motorhastigheden falder under de valgte motoromdrejningstal pga. kraftig flishugning, vil SmartFeed skifte retning et øjeblik og
standse fødevalserne. Fødevalserne genstarter automatisk, når motorhastigheden når højeste motoromdrejningstal.
4. Tips til fyldning af flishuggeren:
a. Sådan undgås risikoen for at blive trukket ind i maskinen:
•
Påfyld fra fødebordets side, ALDRIG direkte bagved. Stammer og grene skal indføres med den tykke ende først.
•
Hvis handsker anvendes, skal de slutte stramt om håndleddene. Brug ALDRIG handsker med vide kraver.
•
Hold afstand fra roterende fødevalser. Kravl ALDRIG op på fødebordet.
•
Brug en trægenstand til at skubbe grene og mindre kort materiale ind i fødevalserne. Skub ALDRIG materiale i med hænder, fødder, rive,
skovl eller andre genstande, som ikke er træ.
b. For at reducere risikoen for at blive ramt af materiale, skal grenen straks slippes, efter den begynder at blive ført ind, hvorefter du vender dig væk
fra maskinen.
5. Sådan standses fyldning af flishuggeren:
a. Skub “øvre fødekontrolbøjle” mod maskinens forende til den midterste STOP-position eller
Træk “øvre fødekontrolbøjle” mod maskinens bagende til “E-Stop”-position eller
Skub “nedre fødestopbøjle” eller “side-fødestopbøjle” mod maskinens forende.
6. Fjernelse af tilstoppet materiale:
a. Hvis fødevalserne bliver tilstoppet eller standser, skubbes “øvre kontrolbøjle” til “REVERSE”-fødeposition. Flyt eller beskær det materiale, som er
for stort og fyld det ind i flishuggeren igen.
b. Hvis huggeskivehuset eller udblæsningstragten bliver tilstoppet, følges “Nedlukningsprocedure”, som beskrevet i vedhæftede brugerhåndbog.
Følg derefter instruktionerne for at fjerne tilstopningen fra huggeskivehuset eller udblæsningstragten.
7. Genstart af standset maskine:
a. Sæt “øvre kontrolbøjle” i den midterste “STOP”-position.
b. Frakobl “huggeskiven”, sænk motorens “gasregulering” til tomgang og genstart maskinen.
c. Øg motorhastigheden til maks. motoromdrejningstal og brug “øvre kontrolbøjle” til at bakke materiale ud af fødevalserne.
d. Sænk motorens “gasregulering” til tomgang, tilkobl “huggeskiven”, øg motorhastigheden til maks. motoromdrejningstal og fortsæt fyldning af
materialet.
8. Nedlukningsprocedure:
a. Sæt “øvre kontrolbøjle” i den midterste “STOP”-position.
b. Sænk motorens “gasregulering” til tomgang, frakobl “huggeskiven”, sluk motoren og fjern nøglen.
c. Vent på at huggeskiven standser. Kontrollér de forreste åbninger i huggeskivehuset for at sikre, at huggeskivens rotation er stoppet.
VIGTIGT: Huggeskiven bliver ved med at rotere en kort tid efter motoren er standset.
Brugerhåndbogen og guiden til udlejningscenteret fås på andre sprog. Kontakt productsafety@vermeer.com.

Se den anden side for sikkerhedsforanstaltninger
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Dit udlejningspersonale eller tekniker vil forklare dig hver af følgende sikkerhedsforanstaltninger og driftsprocedurer før
du bruger denne flishugger.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Nedenfor er udvalgte sikkerhedsmeddelelser. Yderligere sikkerhedsoplysninger er indeholdt på sikkerhedsmærkater på
maskinen og i brugerhåndbogen, som er vedhæftet maskinen. en video om drift og sikkerhed af Vermeer flishuggeren til
rådighed til gennemsyn i dette udlejninscenter.

ADVARSEL: Tilskuere og kolleger uden beskyttelse skal forbydes adgang til maskinen og
arbejdsområdet, når maskinen er i gang.

FARE:

Grene kan hænge fast i tøjet. Valser eller knive kan gribe fat og trække dig ind hurtigere,
end du kan nå at slippe grenen. Det vil medføre livsfarlige kvæstelser.

•

Fyld materiale fra fødebordets side.

•

Start med at føde grenens rod.

•

Hvis du bruger handsker, skal de slutte stramt om håndleddene.

•

Brug en trægenstand til at skubbe kort materiale ind i fødevalserne.

•

Kravl aldrig op på fødebordet.

•

Hold afstand fra roterende fødevalser og knive.

FARE:

Roterende knive i huggeskivehuset kan skære hånden af.
Udslyngede genstande kan ramme dig.

•

Stop motoren og vent på at skiven skal stoppe.

•

Åbn derefter huggeskivehusets tilgangsdæksel.

ADVARSEL: Brug Nedlukningsprocedure som forklaret i brugerhåndbogen før service, rengøring,
reparation eller transport af maskinen.

ADVARSEL: Såfremt ovenstående sikkerhedsregler eller de, som er vist på maskinen eller i brugerhåndbogen ikke følges,
kan det resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Denne maskine må kun benyttes til de formål, hvortil den
er beregnet ifølge brugerhåndbogen.

Se den anden side for driftsprocedurer
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