Guide för hyrcenter
Instruktioner och säkerhetsåtgärder
Vermeer Flistugg BC230XL
Uppgifter om din lokala Vermeer-återförsäljare finns på www.vermeer.com.

Länk till säkerhetsvideo på
vermeer.com

Expediten eller teknikern förklarar samtliga av följande instruktioner och säkerhetsåtgärder innan du använder den här flistuggen.
VARNING! Maskinen får inte användas eller försöka användas förrän du är införstådd med hur man
använder den på ett korrekt och säkert sätt. Läs instruktionsboken. Läs alla varselmärken som sitter på
maskinen. Det finns även en drifts- och säkerhetsvideo om Vermeer flistugg som du kan titta på på
hyrcentret. Om du är osäker på innehållet eller innebörden i säkerhetsmeddelandena, eller informationen
beträffande maskindriften ska du be expediten eller teknikern om mer detaljerade uppgifter.
AVSEDD ANVÄNDNING: Vermeer Fristugg BC230XL är endast avsedd för användning vid tuggning av organiskt material, t.ex. trä, bark,
grenar, ris och undervegetation.

INSTRUKTIONER

1. Transport av flistuggen:
a. Dragfordonet måste ha en bogseringskapacitet på 1973 kg, anslutningar för säkerhetsbromskabeln samt motorvägsljus.
b. Vik upp och spärra fast matarbordet. Vrid och lås fast utkastarkåpan vänd mot dragfordonet. Fäst den främre och bakre
domkraften; släpp parkeringsbromsen.
c. Om flistuggen är försedd med vridbord (tillval) ska matarbordet vridas och låsas fast på maskinens baksida.
2. Förberedelse av flistuggen:
a. Ställ upp maskinen på ett område fritt från hinder. Ställ ALDRIG upp maskinen under ett träd som håller på att kvistas eller tas bort.
b. Maskinen ska antingen förbli kopplad till dragfordonet ELLER så ska parkeringsbromsen dras åt; montera båda domkraftarna och
sätt hjulklossar på baksidan av båda hjulen.
c. Se till att matarbordet är minst 61 cm över marken. Bär lämplig personlig skyddsutrustning.
d. Vrid och lås fast utkastarkåpan så att flisen riktas bort från arbetsområdet. Om flistuggen är försedd med vridbord (tillval) ska
matarbordet vridas åt sidan och låsas.
3. Start av flistuggen:
a. Koppla ur “flistuggsskivan” och ställ “övre matarreglagespaken” i läget “STOP” (STOPP).
b. Starta motorn och låt den värmas upp.
c. Koppla in “flistuggsskivan” långsamt för att undvika motorstopp.
d. För “gasreglaget” till högsta motorvarv.
e. Dra tillbaka “övre matarreglagespaken” till matarläget "FORWARD" (framåt) och tryck in knappen “återställ/håll för att köra” på
endera sidan mot maskinens baksida. Matarvalsarna börjar gå runt i “FORWARD” (framåt) för att dra in materialet i flistuggen.
Observera: När motorvarvet faller under det inställda motorvarvet vid kraftig tuggning, kommer SmartFeed tillfälligt att slå om
riktningen på valsarna så att de slutar att gå runt. Matarvalsarna startar om automatisk när motorvarvet återgår till maximalt varvtal.
4. Tips för inmatning i tuggflisen:
a. Så här undviker du att bli indragen i maskinen:
• Mata från sidan av matarbordet, ALDRIG rakt bakom det. Mata in den grövsta änden på stocken eller grenen i flistuggen först.
• Om du använder handske ska den ha smal, åtsittande manschett. Använd ALDRIG lång, löst sittande handske.
• Håll dig borta från de roterande matarvalsarna. Klättra ALDRIG upp på matarbordet.
• Använd träföremål för att trycka in kvistar och små korta föremål i matarvalsarna. Tryck ALDRIG in materialet med händer,
fötter, kratta, skyffel eller andra föremål som inte är av trä.
b. För att minska risken att träffas av material ska du omedelbart släppa grenen så fort den börjar matas in, och sedan vända dig bort.
5. Avbryta inmatning in tuggflisen:
a. Tryck “övre matarreglagespaken” på maskinens framsida mot läget "STOP" (STOPP) i mitten eller,
Dra “övre matarreglagespaken” på maskinens baksida mot läget "E-Stop" eller,
Tryck “lägre matarstoppspaken” eller “matarstoppspaken på sidan” mot maskinens framsida.
6. Avlägsna tilltäppt material:
a. Om matarvalsarna blir igentäppta eller stannar, tryck “övre matarreglagespaken” till läget för matning i “REVERSE” (motsatt)
riktning. Flytta eller klipp överdimensionerat material och mata in det i tuggen igen.
b. Om flistuggsskivan eller utkastarkåpan täpps igen, följ “avstängningsrutinen” som beskrivs i den bifogade instruktionsboken. Följ
sedan instruktionerna för att koppla ur skivan eller utkastarkåpan.
7. Starta om maskin som har stannat:
a. Ställ “övre matarreglagespaken” i mittläget “STOP” (STOPP).
b. Koppla ur “flistuggsskivan”, sänk motorns “gasreglage" till tomgång och starta om motorn.
c. Öka motorvarvet till fullt varvtal och använd “övre matarreglagespaken” för att vända på riktningen hos matarvalsarna.
d. Sänk motorvarvet (“gasreglage”) till tomgång, koppla in “flistuggsskiva”, öka motorvarvet till fullt varvtal och fortsätt mata materialet.
8. Avstängningsrutin:
a. Ställ “övre matarreglagespaken” i mittläget “STOP” (STOPP).
b. Sänk “gasreglage” till tomgång, koppla ur “flistuggsskiva”, stäng av motorn och ta ur nyckeln.
c. Vänta tills flistuggsskivan har stannat. Kontrollera öppningarna i den främre tuggkåpan för att säkerställa att skivan har slutat att gå runt.
VIKTIGT: Tuggskivan kommer att fortsätta gå runt under en kort tid efter motorn har slutat gå.
Instruktionsboken och guiden för hyrcenter finns tillgängliga på andra språk. Kontakta productsafety@vermeer.com.

Se motsatt sida för säkerhetsåtgärder
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Uppgifter om din lokala Vermeer-återförsäljare finns på www.vermeer.com.

Länk till säkerhetsvideo på
vermeer.com

Expediten eller teknikern förklarar samtliga av följande säkerhetsåtgärder och instruktioner innan du använder den här
flistuggen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Nedan visas några av säkerhetsmeddelandena. Ytterligare säkerhetsinformation finns på varselmärkena som sitter på
maskinen, samt i instruktionsboken som är fäst på maskinen. Det finns en drifts- och säkerhetsvideo om Vermeer flistugg som
du kan titta på på detta hyrcenter.

VARNING! Håll alla åskådare och andra arbetare borta från maskinen och arbetsstället
medan maskinen är i drift.

FARA!

Grenar kan fastna i kläder. Valsarna eller bladen kan gripa tag och dra in i dig
innan du hinner släppa grenen. Skärskada eller dödsfall kan bli följden.

•

Mata in material från matarbordets sida.

•

Mata in den grövsta änden av grenen först.

•

Om du använder handske ska den ha smal, åtsittande manschett.

•

Använd träföremål för att trycka in korta föremål i matarvalsarna.

•

Klättra aldrig upp på matarbordet.

•

Håll dig borta från de roterande matarvalsarna och bladen.

FARA!

Roterande knivar bakom tuggkåpan kan skära av en hand.
Föremål som kastas ut kan träffa dig.

•

Stäng av motorn och vänta tills skivan slutar att gå.

•

Öppna sedan skyddet på tuggkåpan.

VARNING! Använd avstängningsrutinen som beskrivs i instruktionsboken innan du utför
service, rengöring eller reparationer på maskinen, eller transporterar maskinen.

VARNING! Underlåtenhet att följa föregående säkerhetsanvisningar, eller de som visas på maskinen eller i
instruktionsboken, kan resultera i allvarlig kroppsskada eller dödsfall. Denna maskin får användas
endast för dess avsedda syften enligt denna instruktionsbok.

Se motsatt sida för instruktioner
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