Príručka požičovne strojov

Pracovný postup a bezpečnostné pokyny
Fréza na pne Vermeer SC222
Fréza na pne Vermeer SC252
(S/N 15000 a nižšie bez prítomnosti obsluhy)
Fréza na pne Vermeer SC352

Navštívte stránku
vermeer.com a
pozrite si video o
obsluhe a
bezpečnosti frézy na
pne

Pred použitím tejto frézy na pne vám pracovník požičovne alebo technik vysvetlí celý nasledujúci pracovný postup a všetky bezpečnostné pokyny.
VÝSTRAHA: Nepoužívajte a nepokúšajte sa obsluhovať stroj, kým sa neoboznámite so správnou obsluhou a
bezpečnosťou frézy na pne. Prečítajte si návod na obsluhu. Prečítajte si bezpečnostné symboly pripevnené na stroji. V
miestnej požičovni strojov si taktiež môžete pozrieť video o obsluhe a bezpečnosti frézy na pne Vermeer. Ak si nie ste
istí obsahom alebo významom bezpečnostných pokynov, prípadne informácií týkajúcich sa obsluhy stroja, požiadajte
pracovníka požičovne alebo technika o bližšie informácie.
URČENÉ POUŽITIE: Frézy na pne Vermeer SC222, SC252 a SC352 sú frézy s pešou obsluhou a samostatným pohonom určené výhradne na
odstraňovanie pňov a koreňov stromov do podpovrchovej úrovne rezaním a frézovaním.

PRACOVNÝ POSTUP
1. Preprava frézy na pne:
a. Pred prepravou stroja na prívese alebo v nákladnom vozidle si v príručke k prívesu alebo nákladnému vozidlu prečítajte bezpečnostné
informácie a informácie o nakladaní.
b. Pred naložením stroj očistite a dbajte na to, aby sa odpad nedostal na vozovku. Zdvihnite a vycentrujte frézovací kotúč. Zastrčte poistné kolíky
kolies (SC222 a SC252) alebo použite uzávierku diferenciálu (SC372), aby sa stroj počas nakladania neotáčal. Na príves alebo nákladné
vozidlo vychádzajte z úrovne zeme a schádzajte z nich priamo.
c. Po naložení spustite frézovací kotúč na korbu prívesu alebo nákladného vozidla. Prípadne, ak je fréza nimi vybavená (SC222 a SC252),
môžete nainštalovať prepravnú poistnú rúru, kolík alebo závlačku a podoprieť nimi rameno v zdvihnutej polohe. Na zabezpečenie stroja na
prepravu použite upevňovacie slučky a štandardné upevňovacie postupy.
2. Príprava frézy na pne na prevádzku:
a. Kontaktujte miestny informačný (One-Call) systém a informujte sa o umiestnení všetkých podzemných inžinierskych sietí v blízkosti
pracovnej oblasti.
b. Pred spustením stroja skontrolujte hladinu všetkých kvapalín stroja a stav vzduchového filtra.
c. Pri obsluhe stroja musíte používať ochranné prostriedky. Vždy noste ochrannú prilbu, bezpečnostnú obuv, chrániče sluchu a ochranné
okuliare. Ak pracujete v blízkosti dopravnej premávky, používajte reflexný odev.
d. Prezrite pracovisko a odstráňte z okolia kmeňa/kmeňov voľné kusy dreva, kamene, drôty alebo iné nečistoty.
e. Buďte obzvlášť opatrní pri používaní stroja na svahoch, kde môže dôjsť k prevráteniu. Po šikmom povrchu veďte stroj s ovládačmi obsluhy na
hornej strane.
f.
Počas pojazdu medzi pňami vypnite pohon frézovacieho kotúča. Na stroji nikdy nejazdite.
3. Spustenie frézy na pne:
a. S vypnutým prepínačom pohonu frézovacieho kotúča, dajte škrtiacu klapku na stredné otáčky a vytiahnite gombík sýtiča. Naštartujte motor.
Keď sa motor zahreje, presuňte gombík sýtiča do polohy behu a znížte otáčky na voľnobeh.
b. Frézovací kotúč zapínajte a vypínajte iba keď ide motor na voľnobeh.
4. Frézovanie pňov:
a. Pomocou ovládania pohonu pojazdu a páčok otáčania umiestnite stroj s vycentrovaným frézovacím kotúčom na horný okraj kmeňa. Vybratím
jedného poistného kolíka kolies alebo odpojením uzávierky diferenciálu (SC352) uľahčíte otáčanie stroja. Pred začatím rezania pňa opäť
zasuňte poistné kolíky.
b. Keď motor beží na voľnobeh, zapnutím vypínača pohonu frézovacieho kotúča zvýšte otáčky motora na maximum a pomocou ovládacej páky
výkyvov jemne frézovacím kotúčom prejdite cez kmeň.
c. Frézovací kotúč dajte na stranu kmeňa, posuňte ho nižšie a spravte hlbší zárez. Veľkosť a rýchlosť rezu závisí od tvrdosti dreva.
d. Opakujte, kým nedosiahnete potrebnú hĺbku alebo kým nezarežete do polovice priemeru frézovacieho kotúča. Peň nikdy nepodrezávajte.
Podrezávanie môže spôsobiť silný spätný náraz stroja a poškodenie súčastí.
e. Zdvihnite frézovací kotúč a pomocou ovládacej páky pohonu pojazdu presuňte stroj ďalej do kmeňa a opakujte rezy. Pomocou výškovej páky
frézovacieho kotúča nastavte podľa potreby ovládanie otáčok pohonu pojazdu, aby sa stroj súvisle presúval do kmeňa, bez toho, aby zarezal
príliš hlboko.
5. Odstraňovanie úlomkov:
a. Ak nahromadené úlomky prekážajú pri prevádzke stroja, zdvihnite a odpojte frézovací kotúč a zacúvajte so strojom preč od kmeňa.
b. Dodržiavajte postup odstavenia stroja, počkajte, kým sa frézovací kotúč nezastaví a hrabľami alebo lopatou odpracte úlomky.
c. Znova naštartujte stroj, presuňte ho späť do vhodnej polohy a pokračujte v rezaní.
6. Postup odstavenia stroja:
a. Znížte rýchlosť otáčok motora na voľnobeh.
b. Keď motor dosiahne voľnobeh, vypnite prepínač pohonu frézovacieho kotúča.
VÝSTRAHA: Po odpojení spojky sa bude frézovací kotúč ešte krátku dobu otáčať.
c. Vypnite motor a vytiahnite kľúč. Predtým než odídete od ovládačov obsluhy, počkajte, kým sa frézovací kotúč neprestane otáčať.
Návod na obsluhu a príručka požičovne strojov sú k dispozícii v iných jazykoch. Kontaktujte nás na adrese productsafety@vermeer.com.

Bezpečnostné pokyny nájdete na opačnej strane
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Pred použitím tejto frézy na pne vám pracovník požičovne alebo technik vysvetlí všetky nasledujúce bezpečnostné pokyny a celý
pracovný postup.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nižšie sú uvedené vybrané bezpečnostné pokyny. Doplňujúce bezpečnostné informácie sú obsiahnuté v bezpečnostných symboloch
umiestnených na stroji a v návode na obsluhu. V tejto požičovni strojov si môžete pozrieť video o obsluhe a bezpečnosti frézy na pne Vermeer.

VÝSTRAHA: Keď je stroj v prevádzke, v jeho blízkosti nesmú byt’ žiadne prizerajúce sa osoby ani nechránení
pracovníci.

NEBEZPEČENSTVO: Kontakt s rotujúcim frézovacím kotúčom bude mať za následok vážne zranenie,
odtrhnutie častí tela alebo smrť.

•

Rotujúci frézovací kotúč môže odhadzovať predmety.

•

Kryt frézovacieho kotúča ponechajte spustený. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Pred prevozom stroja
vypnite napájanie frézovacieho kotúča.

VÝSTRAHA: Predmety vymrštené rotujúcim frézovacím kotúčom môžu zraniť obsluhu.

•

Z kmeňa a pracovnej oblasti odstráňte voľné kusy dreva, sekundárny porast, kamene, drôty a iné nečistoty.

•

Používajte ochrannú prilbu, ochranné okuliare a štít na tvár.

VÝSTRAHA: Prevrátenie stroja môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

•

Nejazdite na stroji, keď používate pojazd.

VÝSTRAHA: Pred vykonaním servisu, čistením, opravou alebo prepravou stroja použite postup odstavenia stroja
popísaný v návode na obsluhu.

VÝSTRAHA: Nedodržanie niektorých z predchádzajúcich bezpečnostných pokynov alebo pokynov uvedených na stroji alebo v návode
na obsluhu môže mat’ za následok vážne zranenie alebo smrť. Tento stroj možno použiť len na určené účely uvedené v návode na
obsluhu.
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