Opas vuokrauskeskuksille
Käyttövaiheet ja käyttöturvallisuus
Vermeer BC160XL -pensassilppuri
Vermeerin sivulla www.vermeer.com on paikallisten Vermeer Tree Care -jälleenmyyjien luettelo.
Vuokraaja tai teknikko selittää jokaisen seuraavista käyttövaiheista ja käyttöturvallisuustoimista ennen kuin tätä pensassilppuria käytetään.
VAROITUS: Konetta ei saa käyttää tai yrittää käynnistää ennen kuin ymmärrät koneen kunnollisen toiminnan ja
käyttöturvallisuuden. Lue käyttöopas. Lue koneeseen kiinnitetyt turvakyltit. Tämän lisäksi vuokrauskeskuksesta
on saatavana Vermeerin pensassilppurin käyttö- ja turvallisuusvideo. Jos olet epävarma turvakylttien sisällöstä
tai tarkoituksesta tai koneen käyttöön liittyvistä tiedoista, kysy lisätietoja koneen vuokraajalta tai teknikolta.
KÄYTTÖTARKOITUS: Vermeerin BC160XL-pensassilppurit on tarkoitettu yksinomaan orgaanisen materiaalin,
kuten puun, kaarnan, oksien, pensaiden ja aluskasvillisuuden silppuamiseen.

KÄYTTÖVAIHEET
1. Pensassilppurin kuljetus:
a. Vetoajoneuvon vetokapasiteetin on oltava 750 kg ja siinä on oltava turvakaapeli ja valoliitännät.
b. Käännä ja lukitse syöttöpöytä suoraan koneen taakse. Taita syöttöpöytä ylös ja lukitse se. Käännä, laske alas ja lukitse poistokaukalo
moottorin päälle. Nosta hinausputki ja takatuet ylös.
2. Pensassilppurin asennus:
a. Asenna kone esteettömälle alueelle. Sitä EI SAA koskaan asentaa karsittavan tai poistettavan puun alle.
b. Kone on aina pidettävä kiinni hinausajoneuvossa ja syöttöpöytä on asetettava vähintään 61 cm maanpinnan yläpuolella.
c. Aseta syöttöpöytä paikalleen ja lukitse se. Nosta, käännä ja lukitse poistokaukalo siten, että silppu ohjautuu poispäin työskentelyalueelta.
Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita.
3. Pensassilppurin käynnistäminen:
a. Irrota “leikkuulevy” ja aseta “ylempi syöttöhallintatanko” ”STOP”-keskiasentoon.
b. Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä.
c. Estä moottorin sammuminen ottamalla ”leikkuulevy” hitaasti käyttöön.
d. Siirrä ”kaasutin” moottorin maksiminopeudelle.
e. Vedä ”ylempi syöttöhallintatanko” “ETEENPÄIN”-syöttöasentoon ja paina ”palautus-/käyttöpainiketta” koneen takana. Syöttötelat alkavat
pyöriä ”ETEENPÄIN” ja vetävät materiaalin pensassilppuriin.
Huomautus: AutoFeed II:ssa syöttörullat lopettavat pyörimisen, kun moottorin kierrosnopeus laskee maksiminopeuden alle, ja alkavat
taas pyöriä automaattisesti, kun moottori saavuttaa uudelleen maksiminopeuden.
4. Pensassilppurin syöttövinkit:
a. Koneeseen joutumisriskin pienentäminen:
•
Syötä materiaalia ainoastaan syöttöpöydän sivulta, ÄLÄ KOSKAAN suoraan sen takaa. Syötä oksan tai tukin paksumpi pää ensin
silppuriin.
•
Jos käytät käsineitä, niissä on oltava kapeat, tiiviisti istuvat varret. Käänteellisiä, leveävartisia käsineitä EI SAA KOSKAAN käyttää.
•
Pysy kaukana pyörivästä syöttötelasta. Syöttöpöydälle EI SAA KOSKAAN kiivetä.
•
Työnnä oksat ja pienet lyhyet materiaalit syöttötelaan käyttäen puista esinettä. Materiaalia EI SAA KOSKAAN työntää käsillä,
jaloilla, haravalla, lapiolla tai muulla esineellä, jota ei ole valmistettu puusta.
b. Materiaalin aiheuttamien iskujen riskin pienentämiseksi irrota ote oksasta heti, kun se alkaa syöttyä, ja käänny sitten poispäin.
5. Materiaalin syöttämisen lopettaminen pensassilppuriin:
a. Paina ”ylempi syöttöhallintatanko” koneen keulaa kohti ”STOP”-keskiasentoon tai
Vedä ”ylempi syöttöhallintatanko” koneen perää kohti ”E-Stop”-asentoon tai
Työnnä ”alempaa syöttöhallintatankoa” tai "sivusyöttöpysäytystankoa” koneen keulaa kohti.
6. Kiinni juuttuneen materiaalin poistaminen:
a. Jos syöttötela juuttuu kiinni tai pysähtyy, työnnä ”ylempää syöttöhallintatankoa” ”TAAKSEPÄIN”-syöttöasentoon. Aseta ylisuuri materiaali
uudelleen tai leikkaa se pienemmäksi, ja syötä sitten uudelleen silppuriin.
b. Jo leikkuulevyyn tai poistokaukaloon tulee tukos, noudata koneen mukana toimitetun käyttöoppaan “sammutustoimenpiteitä”. Irrota
poistokaukalo sitten ohjeiden mukaisesti.
7. Pysähtyneen koneen uudelleenkäynnistys:
a. Siirrä ”ylempi hallintatanko” ”STOP”-keskiasentoon.
b. Irrota ”leikkuulevy”, laske moottorin ”kaasutin” tyhjäkäynnille ja käynnistä moottori uudelleen.
c. Lisää moottorin kierrosnopeus maksimiin ja siirrä materiaali taaksepäin pois syöttötelasta ”ylemmän syöttöhallintatangon” avulla.
d. Laske moottorin ”kaasutin” tyhjäkäynnille, ota ”leikkuulevy” käyttöön, nosta moottorin kierrosnopeus maksimiin ja jatka materiaalin
syöttämistä.
8. Sammutustoimenpide:
a. Siirrä ”ylempi hallintatanko” ”STOP”-keskiasentoon.
b. Laske moottorin ”kaasutin” tyhjäkäynnille, poista ”leikkuulevy” käytöstä, sammuta moottori ja poista avain virtalukosta.
c. Odota leikkuulevyn pysähtymistä. Tarkista etuleikkurin kotelon kolot varmistaaksesi, että pyöriminen on pysähtynyt.
TÄRKEÄÄ: Leikkuulevy jatkaa pyörimistä vielä hetken moottorin pysähtymisen jälkeenkin.
Käyttöopas ja vuokrakeskusten opas ovat saatavilla useilla eri kielillä. Ota yhteys osoitteeseen productsafety@vermeer.com. Operator’s manual
and rental center guide are available in other languages. Contact productsafety@vermeer.com.
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Opas vuokrauskeskuksille
Käyttövaiheet ja käyttöturvallisuus
Vermeer BC160XL -pensassilppuri
Vermeerin sivulla www.vermeer.com on paikallisten Vermeer Tree Care -jälleenmyyjien luettelo.
Vuokraaja tai teknikko selittää jokaisen seuraavista käyttöturvallisuustoimista ja käyttövaiheista ennen kuin tätä pensassilppuria
käytetään.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Alla on joitakin turvallisuutta koskevia viestejä. Muita käyttöturvallisuustietoja on koneen turvakylteissä ja koneeseen kiinnitetyssä
käyttöoppaassa. Vermeerin pensassilppurin käyttö- ja turvallisuusvideo on saatavana vuokrauskeskuksesta.

VAROITUS: Sivulliset ja suojaamattomat työntekijät on pidettävä pois koneen läheltä ja
työskentelyalueelta koneen ollessa toiminnassa.

VAARA:

Oksat voivat ottaa kiinni vaatteisiin. Telat tai terät voivat napata sinusta kiinni ja
vetää sinut koneeseen ennen kuin pystyt päästämään irti oksasta. Seurauksena
on leikkuuvamma tai kuolema.

•

Syötä materiaalia ainoastaan syöttöpöydän sivulta.

•

Syötä oksan paksumpi osa ensin.

•

Jos käytät käsineitä, niissä on oltava kapeat, tiiviisti istuvat varret.

•

Työnnä lyhyt materiaali syöttötelaan käyttäen puista esinettä.

•

Älä koskaan kiipeä syöttöpöydälle.

•

Pysy kaukana kääntyvästä syöttötelasta ja teristä.

VAARA:

Leikkuukotelon sisällä olevat pyörivät terät voivat katkaista käden.
Sinkoava materiaali voi osua käyttäjään.

•

Sammuta moottori ja odota levyn pysähtymistä.

•

Avaa leikkurin kotelon suojus.

VAROITUS: Noudata käyttöoppaan sammutusohjeita ennen koneen huoltoa, puhdistamista,
korjaamista tai kuljettamista.

VAROITUS: Edellä olevien turvallisuusohjeiden tai koneessa näkyvien tai käyttöoppaassa esiintyvien ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. Tätä konetta saa käyttää vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen, joka
on kuvattu käyttöoppaassa.
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