Nuomos centro vadovas
Eksploatacijos veiksmai ir saugios
darbo praktikos
„Vermeer“ BC190XL šakų smulkintuvė

Saugos vaizdo
medžiagos ir kitų išteklių,
ieškokite „Support“
(parama) / „Safety“
(sauga)
www.vermeer.com

Apsilankykite „Vermeer“ puslapyje www.vermeer.com, norėdami surasti vietinį
„Vermeer“ atstovą.
Už nuomą atsakingas darbuotojas arba technikos darbuotojas paaiškins kiekvieną iš šių eksploatacijos veiksmų ir saugių darbo praktikų
prieš jums pradedant naudoti šią šakų smulkintuvę.
PERSPĖJIMAS: Nenaudokite ir nemėginkite eksploatuoti mašinos, kol suprasite kaip tinkamai ir saugiai
eksploatuoti mašiną. Perskaitykite operatoriaus vadovą. Perskaitykite ant mašinos pritvirtintus saugos ženklus. Be
to, „Vermeer“ šakų smulkintuvės eksploatacijos ir saugos vaizdo medžiaga peržiūrėjimui yra galima nuomos
centruose. Jeigu esate neužtikrinti dėl saugos pranešimų turinio ar reikšmės arba mašinos eksploatacijos
informacijos, išsamesnės informacijos paprašykite už nuomą atsakingo arba technikos darbuotojo.
NAUDOJIMO PASKIRTIS: „Vermeer“ BC190XL šakų smulkintuvė yra sukurta tik organinių medžiagų, tokių kaip, medienos, žievės, šakų, krūmų
ir atžalynų, smulkinimui.
EKSPLOTACIJOS VEIKSMAI
1. Šakų smulkintuvės transportavimas:
a. Transporto priemonės vilkimo galia turi būti 1500 kg (3307 lb) su prie vilkimo kabelio prijungtomis automagistralės žibintų jungtimis.
b. Įsitikinkite, kad rutulinio kablio mova užsifiksuoja vietoje, o indikatoriaus rodyklė yra žalioje zonoje.
c. Atlaisvinkite parkavimo stabdį ir patraukite ratų stabdymo blokus.
d. Užlenkite ir užsklęskite padavimo platformą. Pasukite ir užfiksuokite išmetimo nuleistuvę virš variklio. Pakelkite įlaidą ir galinį domkratą.
2. Šakų smulkintuvės nustatymas:
a. Nustatykite mašina vietoje be kliūčių. NIEKADA nepastatykite smulkintuvės po medžiu, kuris bus genėjamas arba kertamas, tame tarpe
nestatykite ir tose vietose, kur yra laidų špūlių, virvių ir lynų.
b. Tvarkykite visus laidus, virves ir lynus ir įrankius, kad jie neįsipainiotų į šakų krūvas arba smulkintuvę mašinos eksploatacijos metu.
c. Nustatykite mašinos padėtį taip, kad padavimo stalas būtų nustatytas mažiausiai 61 cm (24”) nuo žemės paviršiaus.
d. Jeigu eksploatacijos metu yra neprikabinta prie vilkiko, įjunkite parkavimo stabdį, paremkite mašinos įlaidą ir galinį domkratą,
užblokuokite ratus.
e. Pasukite it užfiksuokite išmetimo nuleistuvę, kad nukreiptų atplaišas nuo darbo srities.
f.
Dėvėkite tinkamas asmeninės apsaugos priemones.
3. Šakų smulkintuvės paleidimas:
a. Nustatykite viršutinį padavimo valdymo strypą į centrinę „STOP“ (sustabdymo) padėtį.
b. Paleiskite variklį ir leiskite jam įšilti, nedidinkite greičio.
c. Įjunkite pjovimo diską perkeldami droselį į maksimalų variklio greitį.
d. Patraukite viršutinį padavimo valdymo strypą į „FORWARD“ (į priekį) padėtį ir pastumkite „Reset/Hold to Run“ (atstatyti / palaikykite
nuspaudę paleisti) mygtuką, esantį mašinos gale. Padavimo ritiniai pradės suktis „FORWARD“ (į priekį), kad įtrauktų medžiagas
į šakų smulkintuvę.
Pastaba: Naudodami „SmartFeed“, padavimo ritiniai sustos sukęsi kai variklio rpm nukris žemiau maksimalaus greičio ir bus paleisti iš
naujo, kai variklio rpm pasieks maksimalų greitį.
4. Šakų smulkintuvės padavimo patarimai:
a. Įsitikinkite, kad visi laidai, virvės ir lynai neįsipainiotų į šakų krūvas arba smulkintuvę mašinos eksploatacijos metu.
b. Norėdami sumažinti įtraukimo į mašiną riziką:

Paduokite iš padavimo stalo šoninės dalies, NIEKADA tiesiai už jo. Pirmiausia sukraukite į smulkintuvę didesnius rastų
ar šakų galus.

Jei dėvite pirštines, jos turi būti su siaurais aptemptais rankogaliais. NIEKADA nedėvėkite suvirinimo pirštinių.

Laikykitės atokiai nuo besisukančio padavimo ritinio. NIEKADA nelipkite ant padavimo platformos.

Naudokite medinius objektus pastumti šakas arba mažas medžiagas į padavimo ritinį. NIEKADA nestumkite sukapotų medžiagų
rankomis, pėdomis, grėbliu, lopeta, ar bet kokiais kitais ne mediniais objektais.
c. Norint sumažinti medžiagų atsimušimo riziką, iš karto paleiskite šaką, kai ji pasiekai smulkintuvę ir tada nusisukite.
5. Šakų smulkintuvės padavimo sustabdymas:
a. Pastumkite viršutinį padavimo valdymo strypą link mašinos priekinės dalies, norėdami sucentruoti į „STOP“ (sustabdymo) padėtį arba,
Pastumkite viršutinį padavimo valdymo strypą link mašinos galinės dalies, norėdami sucentruoti „E-Stop“ padėtį arba,
Pastumkite apatinį padavimo sustabdymo strypą arba šoninį padavimo sustabdymo strypą link mašinos priekinės dalies.
6. Užsikišusių medžiagų pašalinimas:
a. Jeigu padavimo ritinys užsikiša arba sustoja, pastumkite viršutinį padavimo valdymo strypą į „REVERSE“ (atbulinės eigos) padavimo
padėtį. Pakeiskite medžiagos padėtį arba apkarpykite per didelių matmenų medžiagas ir iš naujo paduokite į smulkintuvę.
b. Jeigu pjovimo diskas arba išmetimo nuleistuvė užsikiša, laikykitės išjungimo procedūrą apibrėžtą pridedamame operatoriaus vadove.
Tada laikykite išmetimo nuleistuvės atkišimo instrukcijų.
7. Sustojusios mašinos kartotinis paleidimas:
a. Nustatykite viršutinį padavimo valdymo strypą į centrinę „STOP“ (sustabdymo) padėtį.
b. Užkurkite variklį iš naujo.
c. Naudokite viršutinį padavimo valdymo strypą norėdami nustatyti medžiagų atbulinę eigą, joms išstumti iš padavimo ritinio.
d. Įjunkite pjovimo diską perkeldami droselį į iki viso rpm greičio ir atnaujinkite medžiagų padavimą.
8. Išjungimo procedūra: (SVARBU: pjovimo diskas tęs sukimąsi dar trumpą laiką po to, kai bus sustabdytas variklis.)
a. Nustatykite viršutinį padavimo valdymo strypą į centrinę „STOP“ (sustabdymo) padėtį.
b. Sumažinkite variklio greitį iki tuščiaeigio, tai atjungs pjovimo diską. Išjunkite variklį ir išimkite raktą.
c. Palaukite, kol sustos pjovimo diskas pilnai sustos. Patikrinkite priekines pjovimo korpuso prapjovas, kad įsitikintumėte,
kad sukimasis sustojo.
Operatoriaus vadovas ir nuomos centro vadovas yra išversti ir į kitas kalbas. Kreipkitės į productsafety@vermeer.com.
productsafety@vermeer.com.
„Vermeer Corporation“ pasilieka sau teisę bet kuriuo metu be iš ankstinio pranešimo įsipareigojimo atlikti pakeitimus. Jūsų mašinoje gali būti gaminio patobulinimų ir ypatybių, kurie dar nėra nurodyti šiame
vadove.
© 2017 „Vermeer Corporation“. Visos teisės saugojamos.
1210 Vermeer Rd. East, Pella, IA 50219 JAV
Dalies numeris 117000TL7
Leidimas 1_01
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Apsilankykite „Vermeer“ puslapyje www.vermeer.com, norėdami surasti vietinį
„Vermeer“ atstovą.
Už nuomą atsakingas darbuotojas arba technikos darbuotojas paaiškins jums kiekvieną iš šių eksploatacijos veiksmų ir saugių darbo
praktikų ir eksploatacijos veiksmų prieš jums pradedant naudoti šią šakų smulkintuvę.

SAUGAUS DARBO PRAKTIKOS
Toliau pateikiami saugos pranešimai. Papildoma saugos informacija yra ant mašinos esančiuose saugos ženkluose ir prie mašinos
pritvirtintame operatoriaus vadove. Be to, „Vermeer“ šakų smulkintuvės eksploatacijos ir saugos vaizdo medžiaga peržiūrėjimui yra
galima šiame nuomos centre.
PERSPĖJIMAS: Laikykite visus stebėtojus ir neapsaugotus darbininkus atokiai nuo mašinos ir darbo
teritorijos tuo metu kai yra eksploatuojamas mašina.
PAVOJUS:

Šakos gali užkliūti už rūbų. Ritiniai ar ašmenys gali sugriebti ir patraukti jus greičiau nei, kad
jūs atsilaisvinsite nuo šakos. Gali baigtis sužalojimais dėl įpjovimo arba mirtimi.

PAVOJUS:

Pjaustyklės gali dideliu greičiu sugriebti ir įtraukti lyną arba ką nors kas yra pritvirtinta prie jo.
Jei į jus atsitrenks, jūs įsipainiosite arba būsite įtrauktas į mašiną, galima mirtis arba sunkus
sužalojimas.



Paduokite medžiagą iš padavimo platformos šono.



Pirmiausia paduokite šakos plačiąją dalį.



Jei jūs dėvite pirštines, pirštinės turi būti su siaurais aptemptais rankogaliais.



Naudokite medinius objektus trumpoms medžiagoms pastumti į padavimo ritinius.



Niekada nelipkite ant padavimo platformos.



Laikykitės atokiau nuo besisukančio padavimo ritinių ir ašmenų.



Įsitikinkite, darbo vietoje aplink smulkintuvę ir šakų krūvą nebūtų laidų špūlių, virvių, ir lynų.

PAVOJUS:

Sukant pjovykles į jų korpusą, gali būti nukirstos rankos.
Metami objektai gali atsimušti į jus.



Sustabdykite variklį ir palaukite kol sustos diskas.



Tada atidarykite prieigos prie pjovyklės korpuso dangtį.

PERSPĖJIMAS: Naudokite išjungimo procedūrą paaiškintą operatoriaus vadove prieš aptarnaujant, valant,
taisant arba transportuojant mašiną.
PERSPĖJIMAS: Nesilaikant prieš tai išdėstytų saugos instrukcijų arba nurodytųjų ant mašinos arba operatoriaus vadove, gali baigtis
rimtu sužalojimu arba mirtimi. Šią mašiną galima naudoti tik tiems tikslams, kuriems ji yra numatyta, kaip yra
paaiškinta šiame operatoriaus vadove.

Žr. kitoje Eksploatacijos veiksmų pusėje
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