Guia dos Centros de Aluguer
Passos Operacionais e Práticas
de Segurança
Destroçador Florestal BC190XL Vermeer

Para ver os Safety Videos
(Vídeos de Segurança) e
outros recursos, visite
Support/Safety
(Apoio/Segurança) em
www.vermeer.com

Visite a Vermeer em www.vermeer.com para localizar o seu representante Vermeer local.
O técnico ou funcionário do centro de aluguer local explicará cada um dos seguintes passos operacionais, bem como as práticas de segurança
antes de utilizar este destroçador florestal.

AVISO: Não utilize nem tente operar a máquina até compreender o respetivo funcionamento e a segurança
apropriados da máquina. Leia o manual do operador. Leia os sinais de segurança afixados na máquina. Além disso, um
Vídeo de Funcionamento e Segurança do Destroçador Florestal da Vermeer encontra-se disponível para visualização no
seu centro de aluguer. Se tiver dúvidas quanto ao conteúdo ou significado das mensagens de segurança ou quanto às
informações referentes ao funcionamento da máquina, entre em contacto com o seu técnico ou funcionário do centro
local de aluguer e peça mais detalhes.

USO PREVISTO: Os Destroçadores Florestais BC190XL da Vermeer foram concebidos exclusivamente para estilhaçar material orgânico, como
madeira, casca de árvores, ramos de árvores, arbustos e vegetação.

PASSOS OPERACIONAIS
1. Transporte do Destroçador Florestal:
a. O veículo tem de ter capacidade de reboque de 1500 kg, ligações do cabo da barra e das luzes de circulação rodoviária.
b. Certifique-se de que o acoplador do engate de esfera fica bloqueado em posição no lugar e de que o ponteiro do indicador se encontra na zona
verde.
c. Liberte o travão de estacionamento e guarde os calços das rodas.
d. Dobre e trave a mesa de alimentação. Rode e bloqueie a calha de descarga sobre o motor. Eleve a barra e o macaco traseiro.
2. Preparação do Destroçador Florestal:
a. Estabeleça a máquina numa área livre de obstáculos. NUNCA prepare o destroçador por debaixo de uma árvore a ser podada ou cortada,
incluindo a área onde serão usadas cordas de escalada, cordas ancoradas e cabos.
b. Controle todas as cordas ancoradas, cordas de escalada, cabos e ferramentas para que não se emaranham nas pilhas de arbustos ou no
destroçador durante a operação da máquina.
c. Posicione a máquina de forma a que a mesa de alimentação fique colocada a 61 cm acima do solo.
d. Se a máquina estiver separada do veículo rebocador durante a operação, engate o travão de estacionamento, suporte a máquina na barra e no
macaco traseiro, e aplique os calços nas rodas.
e. Rode e bloqueie a calha de descarga de modo a dirigir as estilhas para longe da área de trabalho.
f.
Utilize sempre o equipamento de proteção individual apropriado.
3. Arranque do Destroçador Florestal:
a. Coloque a barra de controlo da alimentação superior na posição de PARAGEM no centro.
b. Arranque o motor e aguarde de que aqueça; não aumente a aceleração.
c. Engate o disco de corte movendo o comando da aceleração à velocidade máxima do motor.
d. Puxe a barra de controlo da alimentação superior para a posição de alimentação de AVANÇO e prima o botão Manter Premido para
Funcionar/Reativar na traseira da máquina. Os roletes de alimentação iniciarão a sua rotação em AVANÇO para puxar o material para dentro do
destroçador florestal.
Nota: Com o sistema SmartFeed, o funcionamento dos roletes de alimentação será interrompido quando as rpm do motor descerem abaixo da
velocidade máxima, voltando a iniciar o seu funcionamento automaticamente quando a velocidade do motor regressar às rpm máximas.
4. Sugestões de Alimentação do Destroçador Florestal:
a. Certifique-se de que todas as cordas de ancoragem, cordas de escalada e cabos não se emaranham nas pilhas de arbustos ou no destroçador
durante a operação.
b. Para reduzir o risco de ser arrastado para dentro da máquina:

Proceda à alimentação desde a parte lateral da mesa de alimentação; NUNCA diretamente por detrás da mesma. Introduza primeiro no
destroçador florestal a extremidade mais larga do tronco ou do ramo.

Se usar luvas de proteção estas deverão ter punhos justos aos pulsos. NUNCA use luvas com punho largo e comprido.

Mantenha-se afastado do rolete de alimentação em movimento. NUNCA suba para cima da mesa de alimentação.

Use um objeto de madeira para empurrar galhos ou material pequeno e curto para dentro do rolete de alimentação. NUNCA empurre o
material a estilhar com as mãos, pés, forquilha, pá ou qualquer outro objeto que não seja de madeira.
c. Para reduzir o risco de ser atingido pelo material, largue o ramo imediatamente após ter começado a ser alimentado e afaste-se em seguida.
5. Como Parar a Alimentação do Destroçador Florestal:
a. Empurre a barra de controlo da alimentação superior para a dianteira da máquina para centrar a posição PARAGEM ou,
puxe a barra de controlo da alimentação superior para a traseira da máquina para a posição E-Stop (Paragem de Emergência) ou,
Empurre a barra de paragem da alimentação inferior ou a barra de paragem da alimentação lateral em direção à dianteira da máquina.
6. Remoção do Material Obstruído:
a. Se um rolete de alimentação ficar obstruído ou estagnado, empurre a barra de controlo da alimentação superior para a posição de alimentação
INVERTIDA. Reposicione ou apare o material demasiado grande e realimente o material no alimentador.
b. Se o disco de corte ou a calha de descarga ficarem obstruídos, siga o Procedimento para Desligar descrito no manual do operador em anexo.
Em seguida proceda de acordo com as instruções para desobstruir a calha de descarga.
7. Arrancar de Novo uma Máquina Que Foi Abaixo:
a. Coloque a barra de controlo da alimentação superior na posição de PARAGEM no centro.
b. Arranque de novo o motor.
c. Use a barra de controlo da alimentação superior para inverter o material para fora do rolete de alimentação.
d. Engate o disco de corte movendo o comando da aceleração para as rpm máximas e continue a alimentar o material.
8. Procedimento para Desligar: (IMPORTANTE: o disco de corte continuará a girar durante alguns momentos, após a paragem do motor).
a. Coloque a barra de controlo da alimentação superior na posição de PARAGEM no centro.
b. Reduza a aceleração para ralenti, o que desengata o disco de corte. Desligue o motor e retire a chave de ignição.
c. Aguarde que o disco de corte pare. Verifique as ranhuras da caixa de corte na dianteira para assegurar que a rotação não parou.
O manual do operador e o guia dos centros de aluguer encontram-se disponíveis em outros idiomas. Contacte: productsafety@vermeer.com
productsafety@vermeer.com.
A Vermeer Corporation reserva-se o direito de efetuar alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação. A sua máquina pode ter sido sujeita a aperfeiçoamentos e dispor de características
ainda não mencionados neste guia.
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O técnico ou funcionário do centro de aluguer local explicará cada um dos seguintes passos operacionais, bem como as práticas de segurança
antes de utilizar este destroçador florestal.

PRÁTICAS DE SEGURANÇA
Abaixo encontrará mensagens de segurança selecionadas. Encontrará informações de segurança adicionais nos sinais de segurança afixados
na máquina e no manual do operador que se encontra junto à máquina. Um Vídeo de Funcionamento e Segurança do Destroçador Florestal da
Vermeer encontra-se disponível para visualização neste centro de aluguer.

AVISO:

Mantenha todos os espetadores e outros trabalhadores não protegidos afastados da área de
trabalho e da máquina enquanto esta estiver em funcionamento.

PERIGO:

Os ramos podem emaranhar-se na roupa. Os roletes e as lâminas podem agarrar a roupa e arrastar o
operador mais rapidamente do que este pode largar o ramo a alimentar. Isto resultará em lesões
perfuro-cortantes ou mesmo morte.

PERIGO:

As facas podem arrebatar e puxar para dentro o cabo e qualquer outro objeto a si ligado a alta
velocidade. Existe a possibilidade de lesões corporais graves ou mesmo a morte, no caso de ser
atingido, ficar emaranhado ou arrastado para dentro da máquina.



Alimente o material a partir de uma posição lateral em relação à mesa de alimentação.



Introduza primeiro na máquina a parte mais grossa do ramo.



Se usar luvas de proteção estas deverão ter punhos estreitos e justos aos pulsos.



Use um objeto de madeira para empurrar material curto para dentro dos roletes de alimentação.



Nunca suba para cima da mesa de alimentação.



Mantenha-se afastado dos roletes de alimentação e das lâminas em rotação.



Mantenha o local de trabalho em redor do destroçador e das pilhas de arbustos isentos de cordas de escalada,
cordas de ancoragem e cabos.

PERIGO:



Pare o motor e aguarde a paragem completa do disco.



Em seguida abra a tampa de acesso à caixa de corte.

AVISO:

AVISO:

As facas em rotação na caixa do cortador podem amputar as mãos.
Os materiais projetados podem atingir o operador.

Execute o Procedimento para Desligar explicado no manual do operador antes de efetuar qualquer
trabalho de manutenção, limpeza, reparação ou transporte da máquina.

A não-observação de qualquer das instruções de segurança precedentes ou das que se encontram afixadas na máquina ou no
manual do operador poderá conduzir a lesões corporais graves ou à morte. Esta máquina deve ser usada apenas para os fins a
que se destina, conforme explicado no manual do operador.

Consulte o outro lado quanto aos Passos Operacionais
A Vermeer Corporation reserva-se o direito de efetuar alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação. A sua máquina pode ter sido sujeita a aperfeiçoamentos e dispor de características
ainda não mencionados neste guia.
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