Středisko pronájmu zařízení – pokyny pro zákazníky
Používání stroje a bezpečné pracovní postupy
Štěpkovač Vermeer BC160XL
Informace o místním prodejci zařízení Vermeer pro péči o stromy naleznete na webových stránkách společnosti Vermeer na adrese www.vermeer.com.

Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám vysvětlí každý z následujících kroků při používání stroje a bezpečných pracovních
postupů předtím, než použijete tento štěpkovač.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento stroj a nepokoušejte se jej uvést do provozu dříve, dokud neporozumíte jeho
správné činnosti a bezpečnosti při práci. Přečtěte si Návod k použití. Seznamte se s bezpečnostními výstražnými
štítky, které jsou instalovány na stroji. Ve středisku pronájmu můžete také shlédnout video k problematice
provozu a bezpečnosti štěpkovače Vermeer. Jestliže si nejste jisti, že jste porozuměli obsahu nebo významu
bezpečnostních výstražných sdělení nebo informací o činnosti stroje, požádejte pracovníka střediska pronájmu
nebo technika o podrobné vysvětlení.
URČENÉ POUŽITÍ: Štěpkovače Vermeer BC160XL jsou zkonstruovány výhradně pro štěpkování organického materiálu, jako je dřevo, kůra,
větve, křoviny a podrost.

KROKY PŘI POUŽÍVÁNÍ STROJE
1. Přeprava štěpkovače:
a. Vozidlo musí mít tažnou kapacitu 750 kg, tažné zařízení vybavené pojistným kabelem a přípojky pro silniční světla návěsu.
b. Otočte plnicí stůl a zajistěte jej uzamykacím mechanismem v přímé poloze za strojem. Složte plnicí stůl a zajistěte jej západkou. Otočte
výsypný žlab nad motor, spust’te jej dolů a zajistěte na místě. Zasuňte zvedáky na tažné tyči a v zadní části stroje.
2. Příprava štěpkovače k provozu:
a. Umístěte stroj do prostoru, ve které se nevyskytují žádné překážky. NIKDY neumíst’ujte stroj pod strom, který je právě prořezáván nebo
odstraňován.
b. Stroj musí vždy zůstat připojen k tažnému vozidlu a plnicí stůl musí být ve výšce minimálně 61 cm od země.
c. Nastavte plnicí stůl do pracovní polohy a zajistěte jej uzamykacím mechanismem. Nadzdvihněte výsypný žlab, otočte jej a zajistěte
v takové poloze, aby štěpka padala mimo váš pracovní prostor.
d. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky.
3. Nastartování štěpkovače:
a. Vypojte disk řezačky a přesuňte horní ovládací tyč plnění do střední polohy STOP.
b. Nastartujte motor a nechejte jej zahřát.
c. Zapojte disk řezačky pomalu, abyste předešli zastavení motoru.
d. Posuňte ovládací páku plynu do polohy pro maximální otáčky motoru.
e. Přitáhněte horní ovládací tyč plnění do polohy pro pohyb plnicího systému směrem VPŘED a stiskněte tlačítko pro resetování
funkcí/chod s funkcí „stiskni a přidrž“ v zadní části stroje. Plnicí válce se začnou otáčet směrem VPŘED pro vtahování materiálu do
štěpkovače.
Poznámka: U stroje vybaveného systémem AutoFeed II se plnicí válce přestanou otáčet, když otáčky motoru poklesnou pod maximální
hodnotu, a automaticky se uvedou do pohybu, jakmile otáčky opět dosáhnou maximální hodnotu.
4. Rady pro plnění materiálu do štěpkovače:
a. Pro snížení nebezpečí vtažení do stroje:
•
Při plnění materiálu stůjte vždy stranou plnicího stolu, NIKDY přímo za ním. Vkládejte do štěpkovače vždy nejdříve silnější konec
kmene nebo větve.
•
Jestliže používáte rukavice, musejí mít úzké těsně přiléhající manžety. NIKDY nepoužívejte dlouhé rukavice se širokými
ochrannými manžetami.
•
Udržujte bezpečnou vzdálenost od otáčejícího se plnicího válce. NIKDY si nestoupejte na plnicí stůl.
•
Pro tlačení drobných větví nebo malých krátkých kusů materiálu do plnicího válce použijte dřevěný předmět. NIKDY netlačte
materiál do stroje rukama, nohama, hráběmi, lopatou nebo jinými předměty, které nejsou dřevěné.
b. Abyste snížili možnost zasažení materiálem, pust’te větev okamžitě, jakmile je zachycena plnicím mechanismem, a ustupte od stroje.
5. Ukončení plnění materiálu do štěpkovače:
a. Zatlačte horní ovládací tyč plnění směrem k přední části stroje do střední polohy STOP, nebo
Přitáhněte horní ovládací tyč plnění směrem k zadní části stroje do polohy pro nouzové vypnutí (E-Stop ) nebo
Zatlačte spodní vypínací tyč plnění nebo boční vypínací tyč plnění směrem k přední části stroje.
6. Odstraňování zablokovaného materiálu:
a. Jestliže se v plnicím válci zablokuje materiál nebo jestliže se válec zastaví, zatlačte horní ovládací tyč plnění do polohy pro pohyb válce
směrem ZPĚT. Změňte polohu materiálu, nebo upravte či zkrat’te příliš velký kus a vložte jej znovu do štěpkovače.
b. Jestliže se disk řezačky nebo výsypný žlab zablokuje materiálem, použijte Postup vypnutí stroje, popsaný v přiloženém návodu
k obsluze. Pak postupujte podle pokynů pro uvolnění zablokovaného materiálu ze žlabu.
7. Opětovné nastartování stroje v případě zhasnutí motoru:
a. Uved’te horní ovládací tyč do střední polohy STOP.
b. Vypojte disk řezačky, nastavte ovládací páku plynu motoru na volnoběh a znovu nastartujte motor.
c. Zvyšte otáčky motoru na maximální hodnotu a použijte horní ovládací tyč pro vysunutí materiálu zpětným pohybem ven z plnicího válce.
d. Snižte ovládací pákou plynu otáčky motoru na volnoběh, zapojte disk řezačky, zvyšte otáčky motoru na maximální hodnotu a pokračujte
v plnění materiálu.
8. Postup vypnutí stroje:
a. Uved’te horní ovládací tyč do střední polohy STOP.
b. Snižte ovládací pákou plynu otáčky motoru na volnoběh, vypojte disk řezačky, vypněte motor a vyjměte klíček.
c. Počkejte, až se disk řezačky zcela zastaví. Zkontrolujte přes výřezy v předním krytu skříně řezačky, zda se disk přestal otáčet.
DŮLEŽITÉ: Po vypnutí motoru se bude disk řezačky ještě chvíli otáčet.
Návod k obsluze a pokyny pro zákazníky střediska pronájmu zařízení jsou k dispozici i v jiných jazycích. Kontaktujte productsafety@vermeer.com.
Operator’s manual and rental center guide are available in other languages. Contact productsafety@vermeer.com

Bezpečné pracovní postupy jsou popsány na druhé straně
08/2011 (CZ)

Na vašem stroji mohla být uplatněna zlepšení a funkční prvky, které v těchto pokynech ještě nejsou obsaženy.
Číslo dílu 117000HG4 Vydání 1_01
Společnost Vermeer Corporation si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny bez předchozího oznámení nebo povinnosti tyto změny oznamovat.
© 2011 Vermeer Corporation. Všechna práva vyhrazena.
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Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám vysvětlí každý z následujících bezpečných pracovních postupů a kroků při
používání stroje předtím, než použijete tento štěpkovač.

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY
Níže jsou uvedena vybraná bezpečnostní výstražná sdělení. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny na bezpečnostních
výstražných štítcích na stroji a v návodu k obsluze připevněném ke stroji. Ve středisku pronájmu je k dispozici video k problematice
provozu a bezpečnosti štěpkovače Vermeer, které zde můžete shlédnout.

VÝSTRAHA: V době činnosti stroje musejí všechny přihlížející osoby a nechránění pracovníci
stát mimo prostor stroje a pracoviště.

NEBEZPEČÍ: Větve mohou zachytit váš oděv. Válce nebo nože vás mohou zachytit a vtáhnout
do stroje rychleji, než se ze zachycení větví dokážete uvolnit. Výsledkem bude
vážné řezné zranění nebo smrt.
•

Vkládejte materiál po straně plnicího stolu.

•

Vkládejte do stroje vždy nejdříve silnější konec větve.

•

Jestliže používáte rukavice, musejí mít tyto rukavice úzké těsně přiléhající manžety.

•

Pro posouvání krátkého materiálu do plnicího válce používejte dřevěný předmět.

•

Nikdy si nestoupejte na plnicí stůl.

•

Udržujte bezpečnou vzdálenost od otáčejícího se plnicího válce a nožů.

NEBEZPEČÍ: Otáčející se nože pod krytem skříně řezačky mohou useknout ruku.
Vymrštěné předměty vás mohou zasáhnout.

•

Vypněte motor a počkejte, až se disk řezačky zcela zastaví.

•

Teprve pak otevřete kryt přístupového otvoru skříně řezačky.

VÝSTRAHA: Před zahájením servisu, čištění, oprav nebo přepravy stroje použijte kroky
Postupu vypnutí stroje, vysvětlený v návodu k obsluze stroje.

VÝSTRAHA: Nedodržení jakýchkoli výše uvedených bezpečnostních pokynů nebo bezpečnostních pokynů uvedených na štítcích na
stroji či v návodu k obsluze může způsobit vážný úraz nebo smrt. Tento stroj lze používat pouze pro ty účely, pro které byl určen, a
které jsou vysvětleny v návodu k obsluze.

Provozní pokyny jsou uvedeny na druhé straně
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Na vašem stroji mohla být uplatněna zlepšení a funkční prvky, které v těchto pokynech ještě nejsou obsaženy.
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