Veiledning for utleiesenter
Driftsprosedyrer og sikkerhetsregler
Vermeer BC160XL-flishugger
Gå til Vermeer på www.vermeer.com for å finne nærmeste forhandler av Vermeer Tree Care.
Din utleier eller tekniker vil forklare alle følgende driftsprosedyrer og sikkerhetsregler før bruk av denne flishuggeren.
ADVARSEL! Bruk eller prøv ikke å betjene maskinen før du har satt deg grundig inn i riktig drift og sikkerhet for
maskinen. Les brukerhåndboken. Les sikkerhetsskiltene som sitter på maskinen. I tillegg finnes det en video kalt
Vermeer Brush Chipper Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-flishugger) for visning på
utleiesenteret. Hvis du er usikker på innholdet eller meningen av sikkerhetsmeldingene eller informasjon
vedrørende bruk av maskinen, bør du spørre utleieren eller teknikeren etter flere detaljer.
TILSIKTET BRUK Vermeer BC160XL-flishuggere er utelukkende konstruert for kverning av organisk materiale, som tre, bark, grener, kvister og
kratt.

DRIFTSPROSEDYRER
1. Transport av flishugger:
a. Kjøretøyet må ha en slepekapasitet på 750 kg (1655 lbs.), tilkoblinger for trekkstangkabel og kjørelys.
b. Roter og lås matebordet rett bak maskinen. Legg sammen og lås matebordet. Roter, senk og lås utkasterrennen over motoren. Hev
trekkstangen og bakre jekker.
2. Oppsett av flishugger:
a. Sett opp maskinen på et område uten hindringer. Sett den ALDRI under et tre som skal beskjæres eller hugges ned.
b. Maskinen skal alltid være festet til slepekjøretøyet, og matebordet skal være minst 61 cm (24 tommer) over bakken.
c. Sett matebordet i riktig stilling og lås det på plass. Hev, roter og lås utkasterrennen, slik at flisene dirigeres bort fra arbeidsområdet.
d. Bruk riktig personlig verneutstyr.
3. Starting av flishugger:
a. Koble ut "freseskiven" og plasser den "øvre matekontrollbøylen" i midtre "STOP"-stilling.
b. Start motoren og varm den opp.
c. Koble inn "freseskiven" sakte for å unngå at motoren stanser.
d. Flytt "gassen" til maksimal motorhastighet.
e. Sett den "øvre matekontrollbøylen" i "FORWARD"-matestilling (forover) og skyv "tilbakestill/hold for å kjøre"-knappen på baksiden av
maskinen. Materullene begynner å rotere i "FORWARD" for å trekke materiale inn i flishuggeren.
Merk: Med AutoFeed II vil materullene slutte å rotere når motorturtallet reduseres til under maksimal hastighet, og startes automatisk på
nytt når motorturtallet går tilbake til maksimalt turtall.
4. Matetips for flishugger:
a. Slik reduserer du risikoen for å bli trukket inn i maskinen:
•
Mat fra siden av matebordet, ALDRI rett bak det. Mat inn den største enden av stokken eller greinen i flishuggeren først.
•
Eventuelle hansker skal ha smale, ettersittende mansjetter. Bruk ALDRI vernehansker med vide mansjetter.
•
Hold avstand til roterende materulle. Klatre ALDRI på matebordet.
•
Bruk et trestykke til å skyve inn kvister eller kort virke inn i materullen. Skyv ALDRI inn materiale med hendene, føttene, en rake,
skuffe eller andre gjenstander som ikke er av tre.
b. Slipp greinen øyeblikkelig etter at den begynner å mates, og snu deg deretter bort for å redusere sjansene for å bli truffet av materiale.
5. Stoppe mating av flishugger:
a. Skyv den "øvre matekontrollbøylen" forover på maskinen til midtre "STOP"-stilling eller,
Trekk den "øvre matekontrollbøylen" bakover på maskinen til "E-Stop"-stillingen eller,
Skyv den "nedre stoppebøylen" eller "sidestoppebøylen" forover på maskinen.
6. Fjerning av fastkjørt materiale:
a. Hvis materullen kjører seg fast eller stanser, setter du den "øvre kontrollbøylen" i matestillingen "REVERSE". Omplasser eller kapp opp
stort materiale, og mat det på nytt inn i flishuggeren.
b. Hvis freseskiven eller utkasterrennen blir blokkert, følger du fremgangsmåten under "Avslåingsrutine" som er beskrevet i den vedlagte
brukerhåndboken. Følg deretter anvisningene for å fjerne fastkjørt materiale i utkasterrennen.
7. Starting av en maskin som stanser, på nytt:
a. Plasser den "øvre matekontrollbøylen" i midtre "STOP"-stilling.
b. Koble ut "freseskiven", senk motorens "turtall" til tomgang og start motoren på nytt.
c. Øk motorhastigheten til fullt turtall og bruk den "øvre matekontrollbøylen" til å sende ut materialet baklengs fra materullen.
d. Senk motorens "turtall" til tomgang, koble inn "freseskiven", øk motorhastigheten til fullt turtall og fortsett å mate inn virke.
8. Avslåingsrutine:
a. Plasser den "øvre kontrollbøylen" i midtre "STOP"-stilling.
b. Senk motorens "turtall" til tomgang, koble ut "freseskiven", slå av motoren og trekk ut nøkkelen.
c. Vent til freseskiven har stoppet. Kontroller freserhusets fremre freseskive for å være sikker på at roteringen har stoppet.
VIKTIG! Freseskiven vil fortsette å rotere en kort stund etter at motoren har stoppet.
Brukerhåndboken og veiledningen for utleiesenter er tilgjengelig på andre språk. Ta kontakt med productsafety@vermeer.com. Operator’s
manual and rental center guide are available in other languages. Contact productsafety@vermeer.com.

Se sikkerhetsregler på den andre siden
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Veiledning for utleiesenter
Driftsprosedyrer og sikkerhetsregler
Vermeer BC160XL-flishugger
Gå til Vermeer på www.vermeer.com for å finne nærmeste forhandler av Vermeer Tree Care.
Din utleier eller tekniker vil forklare alle følgende driftsprosedyrer og sikkerhetsregler før bruk av denne flisehuggeren.

SIKKERHETSREGLER
Nedenfor finner du et utdrag av sikkerhetsmeldingene. Ytterligere sikkerhetsinformasjon står på sikkerhetsskiltene på maskinen og i
brukerhåndboken som er festet på maskinen. En video kalt Vermeer Brush Chipper Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for
Vermeer-flishugger) er tilgjengelig for visning på utleiesenteret.

ADVARSEL! Hold alle tilskuere og andre arbeidere borte fra maskinen og arbeidsområdet
mens maskinen kjøres.

FARE!

Greiner kan hekte seg fast i klærne. Ruller eller kniver kan gripe tak og trekke
deg inn raskere enn du klarer å slippe greinen. Dette vil resultere i kutteskader
eller dødsfall.

•

Mat materialet fra siden av matebordet.

•

Mat inn den nedre delen av greinen først.

•

Eventuelle hansker skal ha smale, ettersittende mansjetter.

•

Bruk et trestykke til å skyve korte materialer inn i materullen.

•

Klatre aldri på matebordet.

•

Hold avstand til roterende materulle og kniver.

FARE!

Roterende kniver under dekselet kan kutte av hender.
Objekter som slynges ut, kan treffe deg.

•

Stopp motoren og vent til freseskiven har stoppet.

•

Åpne deretter freserhusets tilgangsdeksel.

ADVARSEL! Utfør avslåingsrutinen, som er beskrevet i brukerhåndboken, før service,
rengjøring, reparasjon eller transport av maskinen.

ADVARSEL! Unnlatelse av å følge de foregående sikkerhetsanvisningene, eller de som vises på maskinen eller i brukerhåndboken,
kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. Denne maskinen skal bare brukes til de formålene den er beregnet på, som forklart i
brukerhåndboken.
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