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 Kölcsönzői útmutató – kezelési 
lépések és biztonsági gyakorlatok 

Vermeer S925TX mini csúszókerekes munkagép 

A biztonsági videók és egyéb 
segédanyagok 

megtekintéséhez a 
www.vermeer.com webhelyen 
kattintson a support/safety 

(támogatás/biztonsá) 
lehetőségre 

Látogasson el a Vermeer vermeer.com címen elérhető webhelyére, ahol megtalálhatja a helyi Vermeer márkakereskedő kapcsolatfelvételi adatait. 
 
 

 
 

A kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársa vagy technikusa elmagyarázza Önnek az összes itt található kezelési lépést és biztonsági gyakorlatot, mielőtt használatba venné 
ezt a gépet. 

 
FIGYELMEZTETÉS! Ne használja, és ne is próbálja meg működtetni a gépet, amíg el nem sajátítja annak megfelelő és biztonságos 
kezelését. Olvassa el a kezelői kézikönyvet. Olvassa el a gépre ragasztott biztonsági jelzések jelentését. Mindezeken túl a kölcsönzőben egy 
videó is megtekinthető, amely a Vermeer mini csúszókerekes munkagép üzemeltetését és biztonságos használatát mutatja be. Ha nem 
biztos a gép kezelésére vonatkozó biztonsági üzenetek vagy tudnivalók tartalmában vagy jelentésében, akkor kérjen további magyarázatot a 
kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársától vagy technikusától. 

 

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: A Vermeer S925TX mini csúszókerekes munkagép egy önjáró gép fellépős kezelőállomással, amely különféle munkaszerelékekkel 
szerelhető fel a kis és közepes mértékű igénybevételt jelentő munkákhoz. Rövid idejű üzemre és kis területeken való munkavégzésre tervezték. 
 

KEZELÉSI LÉPÉSEK 
1. A motor beindítása: 

a. A gép beindítása előtt ellenőrizze a gép összes üzemi folyadékának szintjét és a légszűrő állapotát. 
b. Mindkét lábával álljon fel a hátsó platformra, hogy bekapcsolja a gépkezelői jelenlétet érzékelő funkciót. 
c. Állítsa ÜRESBE a menethajtás és a kiegészítő munkaszerelékek kezelőszerveit. 
d. Ha szereltek be előmelegítőt, akkor mindaddig tartsa előmelegítés pozícióban, amíg ki nem alszik a jelzőfény. 
e. Indítsa be a motort a kulcsos kapcsolóval. A motor beindulását követően tartsa a gázszabályozó kart alacsony fordulatszámon, és hagyja bemelegedni a motort. 

2. Országúti szállítás: 
a. A gép tréleren történő szállítása előtt olvassa el a tréler kézikönyvében a biztonsági óvintézkedéseket és a felrakásra vonatkozó tudnivalókat. Ügyeljen arra, hogy a gép 

munkaszerelékekkel együtt mért össztömege ne haladja meg a tréler és a vontató jármű össztömegre vonatkozó határértékét. Egy szabvány méretű kotrókanállal szerelt gép 
tömege megközelítőleg 1588 kg. Egyéb gépkonfigurációk tömegét megtalálja a karbantartási kézikönyvben. 

b. Tisztítsa meg a gépet, nehogy törmelék kerüljön az úttestre. Igazítsa a gépet a tréler rámpáival egy vonalba, majd állítsa a gázszabályozó kart félsebességre. A vontató 
járműhöz csatlakoztatott, és vízszintes talajon leparkolt trélerre lassan és finoman, szemben haladva vezesse fel a gépet, majd állítsa meg, amikor elérte a lekötési pozíciót. 
Ne rakja fel a gépet, ha a rámpák csúszósak. MEGJEGYZÉS: Szabványos kotrókanál, rakodóvillák esetén vagy ha nincs semmilyen munkaszerelék csatlakoztatva, 
tolatva menjen fel a rámpákra és előrefelé hajtson le a rámpákról. Ha lefelé haladáskor a gépkezelő van elöl, akkor a gép hátraborulhat. A 90 kg-nál nehezebb 
munkaszerelékek esetén előrefelé hajtson fel a rámpákra és hátrafelé jöjjön le a rámpákról. Ha lefelé haladáskor a nehéz munkaszerelék van elöl, akkor a gép 
előreborulhat. A rámpákon mindig a lehető legalacsonyabb szintre állított munkaszerelékekkel haladjon. A rámpákon csak minimális mértékben kormányozzon. 

c. Teljesen engedje le a munkaszerelékeket a trélerre. Állítsa le a motort, és vegye ki a gyújtáskapcsoló kulcsot. 
d. Szabványos lekötési eljárással (egy elülső és két hátsó rögzítési ponttal) rögzítse a gépet a trélerre. Rögzítsen minden laza munkaszereléket. 
e. A gép trélerről való levételéhez fordított sorrendben és ellentétes műveletekkel végezze el az eljárás lépéseit. Gondoskodjon arról, hogy a tréler vízszintes talajon álljon. Ne vegye le 

a gépet, ha a rámpák csúszósak. 
3. Beüzemelés: 

a. Hívja fel a helyi közműszolgáltatókat annak kiderítése érdekében, hogy a munkaterület közelében hol találhatók föld alatti közművezetékek. 
b. A gép kezelése közben egyéni védőeszközöket kell viselni. Mindig viseljen védősisakot, védőcipőt, hallásvédő eszközöket, illetve védőszemüveget. Közúti forgalom 

közelében történő munkavégzés során viseljen fényvisszaverő ruházatot. 
c. Mérje fel a munkaterületet, feljegyezve minden akadályt, körülményt vagy helyzetet, amely korlátozhatja a munkagép kezelését vagy balesetveszélyt jelenthet a gépkezelő 

vagy más személyek számára. Vizsgálja meg hogy van-e földmunkára utaló jel vagy tájékoztatás csatornafedél, tartály vagy frissen ásott árok. Ezeken a területeken minden 
közművet meg kell jelölni és ki kell kerülni. Ellenőrizze, hogy vannak-e, és ha igen, kerülje el a következőket: meredek lejtők, töltések, kiugró épületrészek, mélyedések és 
árkok, amelyek besüppedhetnek. Tartsa szem előtt a gépen és a kezelői kézikönyvben található biztonsági jelzéseken olvasható tudnivalókra, valamint hallgasson a saját 
józan ítélőképességére a veszélyek beazonosításakor és azok elkerülésekor. 

d. A munkaszerelékek felszereléséhez és eltávolításához, valamint bármely munkaszerelék hidraulikus funkcióinak csatlakoztatására vonatkozó részletes utasításokat a 
kezelői kézikönyvben találja. 
FIGYELMEZTETÉS! A nem jóváhagyott munkaszerelékek használata nehézségeket okozhat a kormányzás, a megállás, a stabilitás tekintetében, illetve egyéb 
nemkívánatos teljesítménybeli vagy kezelési problémákhoz vezethet. Soha ne használjon olyan munkaszereléket, amelyet nem engedélyeztek. 

4. Haladás a géppel: 
a. Helyezze a kezeit tenyérrel lefelé a kapaszkodórúdra úgy, hogy az ujjai a rúd előtti területen, a tenyerei pedig a rúd hátsó részén legyenek, a botkormány gombját pedig a 

hüvelyk és a mutató ujja közé fogja. Ez garantálja a biztos fogást és a vezérlőkarok jó kezelhetőségét. 
b. A géppel a terepviszonyoknak megfelelő sebességgel haladjon. A gép mozgatásakor mindig határozottan, két kézzel fogja a kapaszkodórudat. Mielőtt levenné a kezeit 

a kapaszkodórúdról, a kezelőszerveket állítsa ÜRES állásba. 
c. A menethajtás botkormányát lassan mozdítsa el a gép zökkenőmentes indulásához. Kerülje a hirtelen megállást, elindulást vagy megfordulást, hacsak nem szükséges. 
d. Amikor ráhajt valamire, például egy járdaszegélyre, huppanóra vagy mélyedésre, a gép hirtelen előre- vagy hátradőlhet. Figyeljen az ilyen akadályokra, és nagyon lassan 

haladjon. Kerülje a nagy sebességet, a gyors megfordulásokat és az olyan terepet, amelyen instabillá válhat a gép. 
5. Ásás, feltöltés, valamint a kotrókanál kiürítése: 

a. A kotrókanál csatlakoztatására és kezelésére vonatkozó részletes utasítások a kezelői kézikönyvben találhatók. 
6. A gép mozgatása teherrel: 

a. A gép mozgatása közben tartsa a megrakott kotrókanalat olyan alacsonyan, amennyire csak lehet (szállítási pozíció). Csak annyira emelje fel a kotrókanalat, hogy el tudja kerülni a 
talajon lévő akadályokat. 

b. A megrakott kotrókanalas gép lejtőn való lefelé és felfelé történő mozgatásakor a kotrókanál FELFELÉ nézzen a lejtőn. Az üres kotrókanalas gép lejtőn való lefelé és felfelé 
történő mozgatásakor a kotrókanál LEFELÉ nézzen a lejtőn. Lejtőn vagy emelkedőn ne haladjon keresztben a géppel. 

7. Leállítási eljárás: 
a. Vízszintes felületen parkolja le a gépet, és állítsa ÜRESBE a menethajtás és a kiegészítő munkaszerelék kezelőszerveit. 
b. Teljesen engedje le a munkaszereléket a talajra. 
c. Csökkentse a motor fordulatszámát alapjáratig, járassa legalább 15 másodpercig, hogy lehűljön, majd állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot. 

 

A kezelői kézikönyv és a kölcsönzői útmutató más nyelveken is elérhető. Kapcsolatfelvétel: productsafety@vermeer.com 
 

A biztonsági gyakorlatokat lásd a másik oldalon. 

http://www.vermeer.com/
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A kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársa vagy technikusa elmagyarázza Önnek az összes itt található biztonsági gyakorlatot és kezelési lépést, mielőtt használatba venné 
ezt a gépet. 

BIZTONSÁGI GYAKORLATOK 
Az alábbiakban csak néhány biztonsági üzenetet ismertetünk. A gépen elhelyezett biztonsági jelzéseken és a géphez tartozó kezelői kézikönyvben további biztonsági 
tudnivalók is találhatók. 

 

FIGYELMEZTETÉS! A gép üzemeltetése során tartsa a munkaterülettől távol a nézelődőket és a védőfelszerelést 
nem viselő dolgozókat. 

 

                                       FIGYELMEZTETÉS! Az ásási feladatok megkezdése előtt hívja fel a helyi közműszolgáltató vállalatokat. 
 
 
 
 

FIGYELMEZTETÉS! Egy hirtelen mozdulat vagy az egyenetlen talaj miatt a gépkezelő leeshet a gépről. 
 

Kerülje a hirtelen indításokat, 
megállásokat és megfordulásokat. 

 
Mindkét kezét tartsa erősen a 
markolaton. 

Lassítson le a göröngyös, egyenetlen 
terepen. 

 
Mindkét lábát tartsa a platformon. 

 

FIGYELMEZTETÉS! A lejtőkön való, illetve felemelt teherrel történő haladás esetén 
a gép felborulhat. Ez súlyos zúzódásos sérülést vagy halált okozhat. 

 
 

A lejtőkön felfelé és lefelé mindig leengedett teherrel haladjon. Előfordulhat, hogy a nagyobb 
stabilitás érdekében úgy kell haladni, hogy a gép nehezebb fele nézzen felfelé a lejtőn. 

 
Ne haladja meg az előírt terhelési kapacitást. Szilád és vízszintes talajon végezze el a 
rakodást. Felemelt teher mellett ne lépjen le a platformról. 

 
 
 

FIGYELMEZTETÉS! A lezuhanó teher 
összezúzhatja az alatta álló személyeket. 

 
Tartsa vízszintesen a terhet, amikor felemeli 
a rakodógémeket. 

FIGYELMEZTETÉS! A kotrókanálból kieshet 
az ott szállított személy, így megsérülhet 
vagy akár halálos baleset is érheti. Ne 
szállítson senkit a kotrókanálban. 

 

FIGYELMEZTETÉS! A háta mögött levő tárgy 
összezúzhatja. Amikor hátramenetben 
közlekedik, mindig nézzen hátra. 

 

FIGYELMEZTETÉS! Soha ne dolgozzon a munkaszerelék alatt, kivéve, ha azt megfelelő módon alátámasztotta, 
megakadályozva a munkaszerelék váratlan lezuhanását. 

 
FIGYELMEZTETÉS! A gép szervizelése, tisztítása, javítása vagy szállítása előtt végezze el a kezelői 
kézikönyvben ismertetett leállítási eljárást. 

 
 

FIGYELMEZTETÉS! Az előzőleg említett, vagy a gépen található, illetve a kezelői kézikönyvben ismertetett biztonsági utasítások bármelyikének 
be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. A gépet kizárólag a kezelői kézikönyvben ismertetett rendeltetési célokra szabad használni. 
 

A kezelési lépéseket lásd a másik oldalon. 
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