Ghidul centrului de închiriere
Fazele exploatării şi practicile de siguranță
Miniîncărcătorul cu şenile Vermeer S800TX

Legătura la videoclipul
despre siguranţă la
vermeer.com

Vizitați Vermeer la www.vermeer.com pentru a vă localiza distribuitorul local Vermeer.

Asociatul sau tehnicianul centrului de închiriere va explica fiecare dintre următoarele faze ale exploatării şi practicile de siguranță înainte ca dvs. să
utilizați această mașină.
AVERTIZARE: Nu utilizați și nu încercați să exploatați maşina până nu ați înțeles exploatarea corectă şi măsurile de
siguranţă la utilizarea maşinii. Citiţi manualul de exploatare. Citiți semnele de siguranţă prinse pe maşină. În plus, la
centrul de închiriere aveți la dispoziție un videoclip cu exploatarea miniîncărcătorului cu şenile Vermeer și măsurile de
siguranţă respective. Dacă nu sunteți sigur de conţinutul sau semnificaţia mesajelor de siguranţă, sau de informaţiile
privind exploatarea maşinii, cereți detalii suplimentare asociatului sau tehnicianului centrului de închiriere.
SCOPUL UTILIZĂRII: Miniîncărcătorul cu şenile Vermeer S800TX este o maşină autopropulsată montată pe şenile cu post de operare în picioare care
poate fi echipată cu o varietate de accesorii pentru lucrări cu solicitări uşoare şi medii. Este destinată acţionării şi lucrului de scurtă durată pe
suprafețe mici.

FAZELE EXPLOATĂRII

1. Pornirea motorului:
a.
b.
c.
d.
e.

Verificaţi toate nivelurile lichidelor din maşină și starea filtrului de aer înainte de a porni maşina.
Staţi cu ambele picioare pe platforma de spate pentru a activa sistemul de „prezenţă a operatorului”.
Plasați comenzile „deplasării pe teren" și a „accesoriului auxiliar" în NEUTRAL.
Deplasați „accelerația” la 1/2 turație. Pentru a porni la rece motorul diesel, rotiți cheia la „RUN” (mers), apoi ţineţi apăsat butonul „bujiei incandescente” timp
de 10–15 secunde.
Utilizați „comutatorul cheie” pentru a porni motorul. După ce motorul a pornit, reduceţi „accelerația” la ralanti şi lăsați motorul să se încălzească.

2. Transportul pe autostradă:
a.

b.

c.
d.
e.

Înainte de a transporta maşina pe o remorcă, citiţi manualul remorcii pentru măsuri de protecţie şi informaţii privind încărcarea. Asiguraţi-vă că greutatea
brută a maşinii cu accesorii se încadrează în limitele de greutate ale remorcii şi vehiculului de remorcare. Greutatea aproximativă a mașinii cu cupă de
dimensiune standard este 3065 lb(1390 kg).
Curăţaţi maşina pentru a feri autostrada de reziduuri. Poziţionaţi maşina aliniată cu rampele remorcii, fixaţi „acceleraţia” la 1/2 din turaţia maximă. Cu
remorca ataşată la vehiculul de remorcare şi parcată pe un teren orizontal, conduceţi încet și lin maşina direct pe remorcă şi opriţi maşina când se ajunge
în poziţia de imobilizare. NOTĂ: Cu cupa standard, furci de încărcare sau fără accesoriu, urcați rampele în marșarier şi coborâți rampele mergând
înainte. Coborârea pantei cu operatorul poate avea drept rezultat bascularea maşinii înapoi. Cu accesoriile mai grele de 200 lb (90 kg), urcați
rampele mergând înainte și coborâți rampele în marșarier. Conducând în jos cu un accesoriu greu poate avea drept rezultat bascularea maşinii
înainte. Deplasaţi-vă întotdeauna pe rampe cu accesoriul cât mai coborât posibil. Minimizați schimbarea direcţiei cât timp sunteți pe rampe.
Coborâţi complet accesoriul pe platforma remorcii. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.
Fixaţi maşina pe remorcă utilizând proceduri standard imobilizare cu un punct de imobilizare în faţă şi două în spate. Fixaţi toate accesoriile slăbite.
Inversați procedura pentru descărcarea maşinii de pe remorcă. Asiguraţi-vă că remorca este pe teren orizontal. Evitați descărcarea dacă rampele sunt
alunecoase.

3. Pregătirea:
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.

Contactați sistemul One-Call din zona dvs. şi cereți amplasamentul tuturor conductelor subterane de utilităţi din vecinătatea zonei lucrării.
Pentru a exploata maşina trebuie să purtaţi echipament de protecţie. Purtați întotdeauna cască, încălţăminte de protecţie, protectoare pentru auz şi
protectoare pentru ochi. Dacă lucraţi în apropierea unor zone cu trafic, purtaţi îmbrăcăminte reflectorizantă.
Examinaţi zona de lucru pentru orice obstacole, stări, sau situaţii care pot stânjeni funcţionarea maşinii, sau constituie un pericol pentru siguranţa
operatorului sau a altor persoane. Căutați dovezi sau notificări ale amplasamentelor subterane, capace de guri de vizitare, guri de canal, şi activitate
recentă de săpare de şanţ. Toate utilităţile din aceste zone trebuie marcate şi evitate. Controlaţi și feriți-vă de versanţi abrupţi, maluri, ieşituri, faleze, şi
şanţuri care se pot surpa. Utilizaţi informaţiile despre semnele de siguranţă de pe maşină și din manualul de exploatare împreună cu judecata dvs. la
identificarea acestor pericole şi la punerea în aplicare a măsurilor de evitare a pericolelor.
Consultaţi manualul de exploatare pentru instrucţiuni detaliate privind instalarea şi scoaterea accesoriilor, şi conectarea oricăror funcţii hidraulice ale
accesoriilor. NOTĂ: Utilizarea accesoriilor neautorizate poate cauza dificultăţi cu comanda direcţiei, oprirea, stabilitatea şi alte caracteristici
nedorite de performanţă sau manipulare. Nu utilizaţi niciodată accesorii neautorizate.
Puneţi-vă mâinile cu palmele în jos pe „bara mâner” astfel ca degetele să vă fie în zona din faţă a barei iar palmele pe porţiunea posterioară a barei, cu
butonul joystick-ului ţinut între degetul mare şi cel arătător. Acest lucru asigură o priză sigură şi un bun control al manetei.
Conduceţi maşina cu o viteză adecvată terenului. Ţineţi întotdeauna ambele mâini, ferm pe mâner când puneți în mişcare maşina. Readuceţi comenzile la
NEUTRAL înainte de a vă lua mâinile de pe mâner
Mişcaţi încet „joystick-ul deplasării pe teren” pentru a porni lin maşina. Evitaţi oprirea, pornirea sau schimbarea de direcţie bruscă dacă nu sunt necesare.
Când treceţi peste un obiect precum o bordură, o proeminență sau o adâncitură, maşina se poate apleca rapid înainte sau înapoi. Fiţi atent la aceste
obiecte şi deplasaţi-vă foarte încet. Evitați viteza excesivă, virajele bruște şi terenurile pe care maşina ar putea fi instabilă.

4. Excavarea, umplerea şi golirea accesoriului cupă:
a.

Consultaţi manualul de exploatare pentru instrucţiuni detaliate privind accesoriul cupă şi exploatarea.

a.

Când deplasați maşina, menţineţi cupa încărcată cât mai jos posibil (poziţia de transport). Ridicați cupa numai cât este necesar pentru evitarea
obstacolelor de pe teren.
Când deplasați maşina pe o pantă cu cupa încărcată, urcați sau coborâți panta cu cupa îndreptată spre SUSUL pantei. Când deplasați maşina pe o pantă
cu cupa goală, urcați sau coborâți panta cu cupa îndreptată spre JOSUL pantei. Evitaţi exploatarea transversal pe pantă sau taluz.

5. Deplasarea maşinii cu încărcătură:
b.

6. Procedura de oprire:
a.
b.
c.

Parcaţi maşina pe o suprafaţă orizontală și plasați comenzile „deplasării pe teren" și a „accesoriului auxiliar" în NEUTRAL.
Coborâţi complet accesoriul pe sol.
Reduceţi turaţia motorului la cea de ralanti, lăsaţi-l să mai meargă minim 15 secunde pentru a se răci, apoi opriți motorul şi scoateţi cheia.

Manualul de exploatare şi ghidul centrului de închiriere sunt disponibile în alte limbi. Contactați productsafety@vermeer.com.

A se vedea cealaltă parte pentru practici de siguranță

10/2013 (RO)

Maşina dvs. poate avea îmbunătăţiri şi dotări care nu sunt conţinute încă în acest ghid.
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Asociatul sau tehnicianul centrului de închiriere va explica fiecare dintre următoarele faze ale exploatării şi practicile de siguranță înainte ca dvs.
să utilizați această mașină.

PRACTICI DE SIGURANȚĂ PENTRU MINIÎNCĂRCĂTORUL CU ŞENILE

Mai jos sunt selectate mesajele de siguranţă. Informaţii suplimentare privind siguranţa sunt conținute în semnele de siguranţă de pe maşină
şi în manualul de exploatare anexat maşinii.

AVERTIZARE: Îndepărtaţi de maşină şi din zona de lucru toate persoanele străine şi muncitorii
neprotejați în timpul exploatării.
AVERTIZARE: Mişcările neaşteptate şi terenul neregulat pot arunca operatorul de pe maşină.

Evitaţi pornirile, opririle şi virajele bruşte.

Ţineţi ambele mâini, ferm pe mânere.

Încetiniţi pe terenuri accidentate şi neregulate.

Menţineţi ambele picioare pe platformă.

AVERTIZARE: Deplasarea pe versanţi sau cu încărcătura ridicată poate cauza
răsturnarea. Pot rezulta accidentări grave sau deces prin strivire.

Deplasaţi-vă întotdeauna cu încărcătura coborâtă când vă deplasaţi în sus sau în jos pe
versanţi. Pentru a spori stabilitatea puteţi de asemenea menţine capătul mai greu în susul
pantei.
Nu depăşiţi capacitatea nominală de încărcare. Încărcaţi pe un teren stabil şi orizontal. Nu
coborâţi de pe platformă având încărcătura ridicată.

AVERTIZARE: Căderea încărcăturii poate strivi.
Menţineţi nivelul încărcăturii când ridicați braţele încărcătoare.

AVERTIZARE: Nu lucraţi niciodată sub un accesoriu decât dacă este sprijinit adecvat pentru a-i preveni
căderea neaşteptată.

AVERTIZARE: Utilizați procedura de oprire explicată în manualul de exploatare înainte de a revizui, curăţa,
repara sau transporta maşina.

AVERTIZARE: Nerespectarea oricărora dintre instrucţiunile de siguranță precedente sau a celor care prezentate pe mașină sau în

manualul de exploatare poate cauza accidentări grave sau deces. Această maşină trebuie utilizată numai în scopurile pentru care a fost
destinată conform explicaţiilor din manualul de exploatare.
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