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Besøg vermeer.com
for at se videoen om
stubfræserens
driftsprocedurer og
sikkerhedsforanstalt
ninger.

Driftsprocedurer og
sikkerhedsforanstaltninger
Vermeer SC30TX Stubfræser
Besøg Vermeer på www.vermeer.com for at finde din lokale Vermeer-skovbrugsforhandler.

Dit udlejningspersonale eller din tekniker vil forklare hver af følgende driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger, før du anvender
denne stubfræser.
ADVARSEL: Maskinen må ikke benyttes eller tages i brug før du forstår stubfræserens korrekte drift og sikkerhed.
Læs betjeningshåndbogen. Læs sikkerhedsmærkaterne på maskinen. Ydermere har dit udlejningscenter en
video om drift og sikkerhed af Vermeer stubfræseren til rådighed til gennemsyn. Hvis du ikke er sikker på
indholdet eller betydningen af sikkerhedsmeddelelserne eller information angående maskindrift, kan du bede
udlejningsassistenten eller teknikeren om yderligere oplysninger.
KORREKT ANVENDELSE: Vermeer SC30TX er en gangkontrolleret, selvkørende stubfræser på larvebånd, som udelukkende er beregnet til brug
ved fjernelse af træstubbe og rødder til under jordniveau ved at skære og kværne.

DRIFTSPROCEDURER
1. Transport af stubfræseren:
a. Læs trailerens eller lastbilens vejledning ang. sikkerhedsforanstaltninger og oplysninger om pålæsning, før maskinen transporteres på en
trailer eller lastbil.
b. Hæv og midterstil fræserskiven, før maskinen læsses. Kør maskinen lige på og af traileren eller lastbilen fra plant terræn. Rens maskinen
for at holde landevejen ren.
c. Sænk fræserskiven til trailer- eller lastbilladet efter pålæsning. Brug standard fastspændingsprocedurer til at fastgøre maskinen i fire hjørner
før transport.
2. Opsætning af stubfræseren:
a. Kontakt det lokale Ledningsejerregister i dit område for at få lokaliteten på alle nedgravede installationer i nærheden af arbejdsområdet.
b. Efterse alle væskeniveauer i maskinen og luftfilterets tilstand før maskinen startes.
c. Under arbejdet med denne maskine er det påkrævet at bruge beskyttelsesudstyr. Brug altid sikkerhedshjelm, sikkerhedssko, høreværn
samt øjen- og ansigtsværn. Ved arbejde i trafikerede områder skal der bruges tøj med reflekser på.
d. Inspicér arbejdsstedet og fjern løse træstumper, sten, ståltråd og andet skidt omkring stubben.
e. Udvis stor agtsomhed ved arbejde på skråninger, hvor væltning kan forekomme. Kør maskinen i den retning, hvor operatøren kan stå på
den opadgående side.
f.
Slå fræserskiven fra, når der køres mellem stubbe. Sid aldrig på maskinen.
3. Start af stubfræseren:
a. Rør IKKE kontrolgrebene, når maskinen startes. Dette giver operatørtilstedeværelsessystemet mulighed for at kalibrere, når maskinen er
startet og før betjening starter.
b. Sæt motoren til halv gas og drej tændingskontakten højre om for at starte motoren. Sæt motoren i tomgang, og lad motoren kan varme op.
4. Stubfræsning:
a. Brug grebene til kørsel til at placere maskinen med fræserskiven centreret og ved den øverste kant af stubben.
b. Læg en hånd på udliggerens kontrolgreb for at aktivere sikkerhedssystemet. En grøn lampe på operatørstationen for sikkerhedsgreb lyser
og bliver ved med at lyse så længe føreren har kontakt med grebet. Sikkerhedssystemet vil ikke tillade tilkobling af fræserskiven,
medmindre der er en hånd på et kontrolgreb.
c. Hvis sikkerhedssystemets lampe ikke lyser, slippes grebet i mindst et sekund for at give mulighed for genkalibrering, hvorefter hånden
placeres på grebet igen.
d. Slå fræserskivekontakten til. Den grønne lampe for tilkoblet fræserskive tændes på operatørstationen. Fræserskiven slår fra, hvis
håndkontakt med udliggerens kontrolgreb afbrydes længere end 1 sekund.
e. Øg motorhastigheden til maks. omdr./minut og brug udliggerens kontrolgreb til at foretage en let huggepassage på tværs af stubben.
f.
Med fræserskiven til siden af stubben, sænkes fræserskiven, og der laves et dybere skår. Hugningens størrelse og hastighed afhænger af
træets hårdhed.
g. Gentag, til du har fået den nødvendige dybde eller har hugget ned til halvdelen af fræserskivens diameter. Stubben må ikke underhugges.
Underhugning kan forårsage voldsomme tilbageslag af maskinen og komponentskader.
h. Løft fræserskiven og brug kørselsgrebene til at flytte maskinen længere ind i stubben og gentag huggepassagerne.
5. Fjernelse af flis:
a. Hvis opbygning af flis forstyrrer maskindrift, skal fræserskiven løftes og kobles fra og maskinen flyttes væk fra stubben.
b. Stands maskinen efter fremgangsmåde ved standsning. Fjern spåner med en rive eller skovl.
c. Start maskinen igen, flyt den tilbage i skæreposition og genoptag arbejdet.
6. Nedlukningsprocedure:
a. Med en hånd på udliggerens kontrolgreb sættes motorens i tomgang.
b. Når motoren når tomgang, slås fræserskivekontakten fra, eller kontrolgrebet slippes.
ADVARSEL: Fræserskiven bliver ved med at køre rundt lidt efter at der er koblet fra.
c. Stop motoren og tag nøglen ud. Vent, til fræserskiven ikke kører rundt mere, før kontrolfunktionerne forlades.
d. Hvis der slukkes ned på en skråning, skal maskinen drejes, så den står på tværs af skråningen for at forhindre, at maskinen kryber væk fra
den parkerede position. Hvis dette ikke er muligt, sættes parkeringsstiften eller parkeringsbremsen (alt efter hvad maskinen er udstyret med).
Brugerhåndbogen og guiden til udlejningscenteret fås på andre sprog. Kontakt productsafety@vermeer.com.

Se den anden side for sikkerhedsforanstaltninger
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Driftsprocedurer og
sikkerhedsforanstaltninger
Vermeer SC30TX Stubfræser
Besøg Vermeer på www.vermeer.com for at finde din lokale Vermeer-skovbrugsforhandler.

Dit udlejningspersonale eller din tekniker vil forklare hver af følgende sikkerhedsforanstaltninger og driftsprocedurer til dig, før du anvender
denne stubfræser.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Nedenfor er udvalgte sikkerhedsmeddelelser. Yderligere sikkerhedsoplysninger er indeholdt på sikkerhedsmærkater på maskinen og i
brugerhåndbogen, som er tilkoblet maskinen. En video om drift og sikkerhed af Vermeer stubfræseren er til rådighed til gennemsyn i
dette udlejningscenter.

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

FARE: Kontakt med en roterende fræserskive vil forårsage alvorlige kvæstelser, tab af lemmer eller død.

•

Roterende fræserskiver kan kaste rundt med genstande.

•

Hold fræserskiveværnet nede. Hold forsvarlig afstand. Sluk altid for strømmen til skæreskiven, før maskinen
transporteres.

ADVARSEL: Genstande, som kastes ud fra roterende fræserskive, kan skade føreren.

•

Fjern løse træstumper, bevoksninger, sten, ståltråd og andet snavs fra stubben og arbejdsstedet.

•

Brug sikkerhedshjelm, beskyttelsesbriller og ansigtsskærm.

ADVARSEL: Nedkørsel/væltning kan føre til kvæstelser.
•

Undgå situationer, hvor der er risiko for at vælte.

•

Hold fødderne væk fra larvebåndene.

•

Lad ikke nogen køre på maskinen.

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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