Gids verhuurcenter
Bedieningsstappen en veiligheidspraktijken
Vermeer BC160XL houtversnipperaar
Bezoek Vermeer op www.vermeer.com om uw plaatselijke dealer voor producten voor boomverzorging te vinden.
De verhuurder of technicus zal elk van de volgende bedieningsstappen en veiligheidspraktijken uitleggen voordat u deze
houtversnipperaar 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 houtversnipperaar 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 BC160XL houtversnipperaars zijn uitsluitend ontworpen voor het versnipperen van organisch materiaal zoals
hout, schors, takken, struikgewas en onderhout.

BEDIENINGSSTAPPEN
1. Houtversnipperaar vervoeren:
a. Het voertuig moet een sleepvermogen van 750 kg hebben en van een disselboomkabel en rijlichtaansluitingen zijn voorzien.
b. De invoertafel recht achter de machine draaien en vastzetten. De invoertafel samenklappen en vergrendelen. De uitwerppijp draaien,
laten zakken over de motor en vastzetten. De disselboom en achterste krikken omhoog brengen.
2. Houtversnipperaar opstellen:
a. Zet de machine op een plaats zonder obstakels. NOOIT opstellen onder een boom die wordt gesnoeid of verwijderd.
b. Houd de machine altijd aan het sleepvoertuig bevestigd met de invoertafel ten minste 61 cm boven de grond.
c. De invoertafel positioneren en vastzetten. De uitwerppijn omhoog brengen, draaien en vastzetten om de snippers van het werkgebied
weg te richten.
d. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
3. Houtversnipperaar starten:
a. Schakel de snipperschijf uit en zet de bovenste invoerregelstang in de middelste STOP-stand.
b. Start de motor en laat hem opwarmen.
c. Schakel de snipperschijf langzaam in om te voorkomen dat de motor uitvalt.
d. Zet het motortoerental op maximaal.
e. Trek de bovenste invoerregelstang naar de stand VOORUIT en druk op de knop terugstellen/houden om te activeren achteraan op de
machine. De invoerrollen beginnen VOORUIT te draaien om materiaal in de houtversnipperaar te trekken.
NB: Met AutoFeed II stoppen de invoerrollen met draaien als het motortoerental onder de maximumsnelheid daalt en starten ze
automatisch opnieuw als het motortoerental weer op de maximumsnelheid is.
4. Tips voor invoer in houtversnipperaar:
a. Om het risico te beperken dat men in de machine wordt getrokken:
• Invoeren vanaf de zijkant van de invoertafel, NOOIT van vlak erachter, Voer eerst het dikste uiteinde van de stronk of tak in de
versnipperaar in.
• Draag handschoenen met smalle, nauw sluitende kappen. Draag NOOIT handschoenen met breed uitlopende kappen.
• Blijf uit de buurt van draaiende invoerrollen. Klim NOOIT op de invoertafel.
• Gebruik een stuk hout om takjes en kort materiaal in de invoerrol te duwen. Duw NOOIT tegen materiaal met uw handen, voeten,
een hark, schop of ander niet-houten voorwerp.
b. Om de kans om door materiaal geraakt te worden te verminderen, laat een tak onmiddellijk na de invoer los en wend u af.
5. Invoer in houtversnipperaar stoppen:
a. Duw de bovenste invoerregelstang naar de voorkant van de machine toe, naar de middelste STOP-stand of,
Trek de bovenste invoerregelstang naar de achterkant van de machine toe, naar de noodstop of,
Duw de onderste invoerstopstang of zijdelingse invoerstopstang naar de voorkant van de machine toe.
6. Verstopt materiaal verwijderen:
a. Als de invoerrol verstopt raakt of stilvalt, duw de bovenste regelstang naar OMGEKEERD invoeren. Groot materiaal opnieuw
positioneren of snoeien en weer in de versnipperaar invoeren.
b. Als de snipperschijf of uitwerppijp verstopt raakt, volg de stopzetprocedure in de bijgevoegde bedieningshandleiding. Volg dan de
instructies om de uitwerppijp te ontstoppen.
7. Stilgevallen machine herstarten:
a. Plaats de bovenste regelstang in de middelste STOP-stand.
b. Schakel de snipperschijf uit, verminder het motortoerental tot stationair en herstart de motor.
c. Verhoog het motortoerental tot voltoeren en gebruik de bovenste regelstang om het materiaal omgekeerd uit de invoerrol te halen.
d. Verminder het motortoerental tot stationair, schakel de snipperschijf in, verhoog het motortoerental tot voltoeren en ga verder met het
invoeren van materiaal.
8. Stopzetprocedure:
a. Plaats de bovenste regelstang in de middelste STOP-stand.
b. Verminder het motortoerental tot stationair, schakel de snipperschijf uit, zet de motor uit en neem de sleutel weg.
c. Wacht tot de snipperschijf stopt. Kijk naar de gleuven vooraan in de snipperschijfbehuizing om zeker te zijn dat de rotatie is gestopt.
BELANGRIJK: De snipperschijf blijft nog even draaien nadat de motor is stopgezet.
De bedieningshandleiding en gids van het verhuurcenter zijn in andere talen verkrijgbaar. Neem contact op via productsafety@vermeer.com. Se
dispone del manual del operador y de la guía de centros de alquiler en otros idiomas. Póngase en contacto con productsafety@vermeer.com.
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Gids verhuurcenter
Bedieningsstappen en veiligheidspraktijken
Vermeer BC160XL houtversnipperaar
Bezoek Vermeer op www.vermeer.com om uw plaatselijke dealer voor producten voor boomverzorging te vinden.
De verhuurder of technicus zal elk van de volgende veiligheidspraktijken en bedieningsstappen uitleggen voordat u deze
versnipperaar gebruikt.

VEILIGHEIDSPRAKTIJKEN
Hieronder staan geselecteerde veiligheidsberichten. Bijkomende veiligheidsinformatie vindt u in de veiligheidsaanwijzingen op de
machine en de bedieningshandleiding bevestigd aan de machine. U kunt een video over de bediening en veiligheid van de Vermeer
houtversnipperaar 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:

Takken kunnen kleding grijpen. Rollen of messen kunnen u grijpen en sneller in
de machine trekken dan u de tak kunt loslaten. Dit leidt tot ernstige of dodelijke
snijwonden.

•

Voer materiaal vanaf de zijkant van de invoertafel in.

•

Voer eerst het onderste deel van de tak in.

•

Als u handschoenen draagt moeten deze van het type met smalle, nauw sluitende kappen
zijn.

•

Gebruik een stuk hout om kort materiaal in de invoerrol te duwen.

•

Klim nooit op de invoertafel.

•

Blijf uit de buurt van de draaiende invoerrol en messen.

GEVAAR:

Draaiende messen in de behuizing van de snipperschijf kunnen een hand
afsnijden.
Uitgeworpen voorwerpen kunnen u raken.

•

Stop de motor en wacht tot de schijf stopt.

•

Open dan de kap van de snipperschijfbehuizing.

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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