Gids van het verhuurcenter
Bedieningsstappen en veiligheidspraktijken
Vermeer S650TX Minischranklader

Koppeling naar video over
veiligheid op Vermeer.com

Bezoek Vermeer op www.vermeer.com om uw plaatselijke Vermeer-dealer te vinden.
De verhuurder of technicus zal elk van de volgende bedieningsstappen en veiligheidspraktijken uitleggen voordat u deze machine gebruikt.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet voordat u de juiste bediening en veiligheid ervan begrijpt. Lees de
bedieningshandleiding. Lees de veiligheidsaanwijzingen op de machine. U kunt ook een video over de bediening en
veiligheid van de Vermeer minischranklader bekijken in het verhuurcenter. Als u niet zeker bent van de
veiligheidsberichten of de informatie over de bediening van de machine, vraag dan de verhuurder of technicus om
bijzonderheden.
BEOOGD GEBRUIK: De Vermeer S650TX minischranklader is een zelfrijdende machine op rupsen met een station voor staande bediening, die met
verscheidene hulpstukken kan worden uitgerust voor lichte en matig zware taken. De machine is bestemd voor korte afstanden en werkzaamheden op
nauwe plaatsen.

BEDIENINGSSTAPPEN
1. De motor starten:
a.
b.
c.
d.
e.

Controleer het peil van alle machinevloeistoffen en de toestand van het luchtfilter voordat u dat machine start.
Ga met beide voeten op het platform achteraan staan om de “aanwezigheid van de operator” te activeren.
Zet de bedieningselementen voor rijden en hulpstuk in NEUTRAAL.
Zet de gashendel op halftoeren. Om de dieselmotor koud te starten, draait u de sleutel naar BEDRIJF en houdt u de bougietoets 10-15 seconden ingedrukt.
Start de motor met het contactslot. Nadat de motor start, mindert u gas tot stationair en laat u de motor opwarmen.

2. Rijden op de weg:
a.

b.

c.
d.
e.

Voordat de machine op een trailer wordt vervoerd, moet u de voorzorgsmaatregelen en informatie over laden in de trailerhandleiding lezen. Zorg ervoor
dat het brutogewicht van de machine met de hulpstukken binnen de grenzen van het brutogewicht van de trailer en het sleepvoertuig valt. Het gewicht van
de machine met standaard bak is bij benadering 1186 kg. Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor het gewicht van andere machineconfiguraties.
Reinig de machine zodat geen rommel op de weg terecht komt. Lijn de machine uit met de oprijplaten van de trailer en zet de gashendel op halftoeren.
Terwijl de trailer aan het sleepvoertuig is bevestigd en op vlakke grond is geparkeerd, rijdt u de machine langzaam en rustig recht op de trailer en stopt u
bij de positie voor vastsjorren. KENNISGEVING: Met een standaard bak, laadvorken, of als er geen hulpstuk is, rijdt u achteruit op opgaande
rijplaten en vooruit op neergaande rijplaten. Rijden met de operator aan de lage kant kan de machine achteruit doen kantelen. Met hulpstukken
die meer dan 90 kg wegen, rijdt u vooruit op opgaande rijplaten en achteruit op neergaande rijplaten. Rijden met een zwaar hulpstuk aan de
lage kant kan de machine naar voren doen kantelen. Rijd steeds de oprijplaten op met het hulpstuk zo laag mogelijk. Stuur zo min mogelijk op
de oprijplaten.
Laat het hulpstuk volledig op de trailerbodem zakken. Zet de motor uit en neem de sleutel weg.
Zet de machine volgens standaard praktijken voor vastsjorren op de trailer vast, met één sjorpunt vooraan en twee achteraan. Zet losse hulpstukken vast.
Ga omgekeerd te werk om de machine van de trailer af te laden. Zorg ervoor dat de trailer op vlakke grond staat. Niet afladen als de oprijplaten glad zijn.

3. Opstelling:
a.
b.
c.

d.

Neem contact op met het plaatselijke KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) in uw gebied en vraag om informatie over de locatie van alle
ondergrondse nutsinstallaties nabij het werkterrein.
Bij het bedienen van de machine moet u beschermingsmiddelen dragen. Draag altijd een helm, werkschoenen en gehoor- en oogbescherming. Als u in de
buurt van verkeer werkt, moet u reflecterende kleding dragen.
Onderzoek het werkterrein op mogelijke obstructies, toestanden of situaties die de werking van de machine kunnen verstoren of de veiligheid van de
operator of andere personen in het gedrang kunnen brengen. Let op tekenen of aanduidingen van ondergrondse installaties, mangaten, ringputten en
onlangs gegraven sleuven. Alle nutsinstallaties in deze gebieden moeten gemarkeerd en vermeden worden. Controleer op en blijf uit de buurt van steile
hellingen, taluds, overhangende en steile wanden en sleuven die kunnen instorten. Gebruik de informatie in veiligheidsaanwijzingen op de machine en in
deze gebruikershandleiding, samen met uw gezond verstand, om gevaren voor de bediening te identificeren en maatregelen te treffen om deze te
vermijden.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies voor het installeren en verwijderen van hulpstukken en het aansluiten van de
hydraulische functies van hulpstukken. KENNISGEVING: Gebruik van niet-goedgekeurde hulpstukken kan moeilijkheden met sturen, stoppen,
stabiliteit of andere ongewenste prestatie- en hanteerkenmerken veroorzaken. Gebruik nooit niet-goedgekeurde hulpstukken.

4. Met de machine rijden:
a.
b.
c.
d.

Plaats uw handen met de palm omlaag op de handgreep zodat de vingers op de voorkant en de palmen op de achterkant van de handgreep rusten, en
houd de joystickknop tussen duim en wijsvinger. Dit geeft een stevige houvast en goede bediening van de hendel.
Rijd met een aan het terrein aangepaste snelheid. Houd beide handen steeds stevig op de handgreep voordat u de machine verplaatst. Breng de
bedieningselementen terug naar NEUTRAAL voordat u uw handen van de handgreep neemt.
Beweeg de rij-joystick langzaam om de machine soepel op gang te brengen. Vermijd onverwacht stoppen, starten en het nemen van bochten tenzij dit
nodig is.
Als u over een obstakel zoals een stoeprand rijdt, kan de machine snel voorwaarts of achterwaarts kantelen. Let op dergelijke obstakels en rijd zeer
langzaam. Vermijd overmatige snelheid, snelle bochten en terrein waar de machine onstabiel is.

5. Bakhulpstuk voor graven, opvullen en legen:
a.

Lees de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies over de bevestiging en bediening van de bak.

6. Machine met lading verplaatsen:
a.
b.

Houd de bak zo laag mogelijk (draagstand) bij het verplaatsen van de machine. Breng de back slechts voldoende omhoog om obstakels te vermijden.
Bij verplaatsing van de machine met volgeladen bak op een helling, moet u de helling op en af rijden met de bak HELLINGOPWAARTS gericht. Bij
verplaatsing van de machine met een lege bak op een helling, moet u de helling op en af rijden met de bak HELLINGAFWAARTS gericht. Vermijd dwars
op een heuvel of helling te rijden.

7. Stopzetprocedure:
a.
b.
c.

Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en zet de bedieningselementen voor rijden en hulpstukken in NEUTRAAL.
Laat het hulpstuk volledig op de grond neer.
Verminder het toerental tot stationair, laat de motor minimaal 15 seconden draaien om af te koelen, schakel de motor uit en neem de sleutel weg.

De bedieningshandleiding en gids van het verhuurcenter zijn in andere talen verkrijgbaar. Neem contact op via productsafety@vermeer.com.

Zie ommezijde voor veiligheidspraktijken
10/2013 (NL)

Het is mogelijk dat uw machine kenmerken heeft en verbeteringen heeft ondergaan die nog niet in deze gids zijn opgenomen.
Onderdeelnummer 117000MQ4
Vermeer Corporation behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving of verplichting op elk willekeurig tijdstip veranderingen aan te brengen.
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VEILIGHEIDSPRAKTIJKEN VOOR MINISCHRANKLADER
Hieronder staan geselecteerde veiligheidsberichten. Bijkomende veiligheidsinformatie vindt u in de veiligheidsaanwijzingen op de machine
en de bedieningshandleiding bevestigd aan de machine.

WAARSCHUWING: Houd alle omstanders en onbeschermde werkers uit de buurt van de machine
en het werkterrein terwijl er met de machine wordt gewerkt.

WAARSCHUWING: Plotselinge bewegingen en ongelijk terrein kunnen de operator van de
machine werpen.

Vermijd onverwacht starten, stoppen en plotselinge bochten.
Houd beide handen stevig op de grepen.

Rijd langzamer op ruw en ongelijk terrein.

Houd beide voeten op het platform.

WAARSCHUWING: Rijden op hellingen of met geheven lading kan tot kantelen
leiden. Er is kans op ernstig of dodelijk letsel.

Rijd steeds met de lading omlaag bij het hellingop- en -afwaarts rijden. U moet eventueel
ook het zware uiteinde hellingopwaarts houden voor extra stabiliteit.

Het nominale laadvermogen niet overschrijden. Laad de machine op een stevige en
vlakke ondergrond. Stap niet van het platform als de lading geheven is.

WAARSCHUWING: Vallende lading kan verpletteren.

Houd de lading horizontaal bij het heffen van de laadarmen.

WAARSCHUWING: Werk nooit onder een hulpstuk tenzij het voldoende ondersteund is om te
voorkomen dat het onverhoeds valt.

WAARSCHUWING: Volg de stopzetprocedure in de bedieningshandleiding voordat u onderhoud aan de
machine verricht of deze reinigt, repareert of vervoert.

WAARSCHUWING: Als een van de bovenstaande veiligheidsinstructies, of de veiligheidsinstructies op de machine of in de
bedieningshandleiding niet worden opgevolgd, kan dit tot ernstig of dodelijk letsel leiden. Deze machine mag alleen gebruikt
worden voor de doeleinden waarvoor hij is bestemd, zoals vermeld in de bedieningshandleiding.
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