Gids van het verhuurcenter
Bedieningsstappen en veiligheidspraktijken
Vermeer SC30TX stobbenfrees
Bezoek Vermeer op www.vermeer.com om uw plaatselijke Vermeer-dealer voor
boomverzorging te vinden.

Bezoek
vermeer.com om de
video over de
veiligheid en
bediening van de
stobbenfrees te
bekijken

De verhuurder of technicus zal uitleg geven over elk van de volgende bedieningsstappen en veiligheidspraktijken voordat u deze
stobbenfrees 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 stobbenfrees 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 SC30TX is een zelfrijdende, door een voetganger bediende stobbenfrees op rupsen die uitsluitend bestemd is
om boomstronken en wortels tot onder het grondoppervlak te verwijderen middels zagen en frezen.

BEDIENINGSSTAPPEN
1. Stobbenfrees transporteren:
a. Voordat de machine op een trailer of truck wordt vervoerd, moet u de voorzorgsmaatregelen en informatie over laden in de trailer- of
truckhandleiding lezen.
b. Breng het freeswiel omhoog en zet het in de middelste stand voordat de machine wordt geladen. Rijd de machine vanaf een vlakke
ondergrond recht op en van de trailer of truck. Reinig de machine zodat geen rommel op de weg terecht komt.
c. Laat na het laden het freeswiel op de trailer- of truckbodem neer. Gebruik de standaard vastsjorprocedures om de machine vóór het
transporteren vast te zetten.
2. Stobbenfrees opstellen:
a. 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.
b. Controleer het peil van alle machinevloeistoffen en de toestand van het luchtfilter voordat u de machine start.
c. Bij het bedienen van de machine moet u beschermingsmiddelen dragen. Draag altijd een helm, veiligheidsschoenen, gehoor-, oog- en
gelaatsbescherming. Als u in de buurt van verkeer werkt, moet u reflecterende kleding dragen.
d. Inspecteer het werkterrein en verwijder losse stukken hout, stenen, draad en ander afval rondom de boomstobbe(n).
e. Wees uiterst voorzichtig als u op hellingen werkt waar de machine kan omkantelen. Richt de machine zodanig dat de operator
heuvelopwaarts van de machine kan staan.
f.
Schakel het freeswiel uit wanneer u van de ene naar de andere boomstronk rijdt. Sta nooit op de machine bij het rijden.
3. Stobbenfrees starten:
a. Raak de bedieningshendel van de arm NIET aan bij het starten van de motor. Het operator-aanwezigheidssysteem wordt gekalibreerd
nadat de motor is gestart en voordat de bediening begint.
b. Zet de gashendel op de middelste stand en draai de contactsleutel rechtsom om de motor te starten. Verminder het motortoerental tot
stationair en laat de motor opwarmen.
4. Stobbe frezen:
a. Gebruik de rijhendels om de machine met het freeswiel op de bovenrand van de stronk te plaatsen.
b. Plaats een hand op de bedieningshendel van de arm om het operator-aanwezigheidssysteem te activeren. Het groene operatoraanwezigheidslampje op het bedieningsstation gaat branden en blijft branden zolang de operator met de hand contact houdt met de
hendel. Het operator-aanwezigheidssysteem verhindert dat het freeswiel wordt ingeschakeld tenzij een hand op de hendel rust.
c. Als het lampje voor de operatoraanwezigheid niet gaat branden, laat u de hendel ten minste één seconde los om opnieuw te kalibreren;
plaats de hand dan terug op de hendel.
d. Zet de schakelaar van de freeswielaandrijving aan. Een groen lampje op het bedieningsstation geeft aan dat het freeswiel ingeschakeld is.
Het freeswiel wordt uitgeschakeld als het contact van de hand met de bedieningshendel van de arm meer dan 1 seconde wordt
onderbroken.
e. Voer het motortoerental op tot maximaal en gebruik de bedieningshendel van de arm om de stronk een eerste maal licht te frezen.
f.
Houd het freeswiel aan de zijkant van de stronk, laat het zakken en maak een diepere snede. De grootte en snelheid van de snede hangen
af van de hardheid van het hout.
g. Herhaal dit tot u de gewenste diepte hebt bereikt, of tot halfweg de diameter van het freeswiel. De stronk nooit van onder naar boven
frezen. Door naar boven toe te frezen kan de machine hard terugslaan en kunnen de onderdelen schade oplopen.
h. Breng het freeswiel omhoog, gebruik de rijhendels om de machine dieper in de stronk te duwen en frees herhaaldelijk.
5. Snippers verwijderen:
a. Als de opgehoopte snippers de werking van de machine verstoren, het freeswiel omhoog brengen, uitschakelen en de machine van de
stronk vandaan rijden.
b. Volg de stopzetprocedure. Verwijder de snippers met een hark of schop.
c. Start de machine opnieuw, breng hem naar de plaats om te frezen en hervat het werk.
6. Stopzetprocedure:
a. Houd één hand op de bedieningshendel van de arm en verlaag het motortoerental tot stationair.
b. Wanneer de motor stationair draait, zet u de freeswielaandrijving uit met de schakelaar of laat u de bedieningshendel los.
WAARSCHUWING: Het freeswiel blijft nog even draaien nadat de koppeling is uitgeschakeld.
c. Zet de motor uit en neem de sleutel weg. Wacht tot het freeswiel tot stilstand is gekomen voordat u van het bedieningspaneel weg gaat.
d. Als het werk op een helling wordt stopgezet, moet de machine dwars op de helling worden gezet om te voorkomen dat hij uit de
parkeerstand komt. Als dit niet mogelijk is, moet de parkeerpen of parkeerrem worden gebruikt (hangt af van de uitrusting van de machine).
De bedieningshandleiding en gids van het verhuurcenter zijn in andere talen verkrijgbaar. Neem contact op via productsafety@vermeer.com.
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De verhuurder of technicus zal uitleg geven over elk van de volgende veiligheidspraktijken en bedieningsstappen voordat u deze
stobbenfrees gebruikt.

VEILIGHEIDSPRAKTIJKEN
Hieronder staan geselecteerde veiligheidsaanwijzingen. Bijkomende veiligheidsinformatie vindt u in de veiligheidsstickers op de
machine en de bedieningshandleiding bevestigd aan de machine. U kunt ook een video over de bediening en veiligheid van de Vermeer
stobbenfrees bekijken in dit verhuurcenter.

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

GEVAAR: Contact met het draaiende freeswiel zal tot ernstig letsel, verlies van lichaamsdelen of de dood leiden.

•

Het draaiende freeswiel kan voorwerpen wegslingeren.

•

Houd de de freeswielkap omlaag. Afstand houden. Schakel de stroom naar het freeswiel uit voordat u de
machine vervoert.

WAARSCHUWING: Voorwerpen die van het draaiende freeswiel wegslingeren, kunnen letsel toebrengen
aan de operator.

•

Verwijder losse stukken hout, struikgewas, stenen, draad en ander afval uit de omgeving van de stronk en
het werkterrein.

•

Draag een helm, oogbescherming en een gelaatsscherm.

WAARSCHUWING: Overrijden/omkantelen kan verplettering veroorzaken.
•

Vermijd situaties waar gevaar voor omkantelen bestaat.

•

Houd de voeten op afstand van de rupsen.

•

Laat niemand op de machine meerijden.

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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