Guia do centro de aluguer dos passos
operacionais e práticas de segurança
Mini pá carregadora compacta S925TX da Vermeer

Para ver os vídeos de
segurança e outros
recursos, visite
support/safety
(apoio/segurança) em
www.vermeer.com

Visite a Vermeer em vermeer.com para ver onde se encontra localizado o seu representante local da Vermeer.
O funcionário do centro de aluguer ou o técnic o explicará cada um dos seguintes passos operacionais e práticas de segurança antes de utilizar esta máquina.

AVISO: Não utilize nem tente operar a máquina até compreender devidamente o respetiv o funcionamento e a segurança da máquina.
Leia o manual do operador. Leia os sinais de segurança afixados na máquina. Além disso, encontra-se disponível um vídeo sobre o
funcionamento e segurança da mini pá carregadora compacta da Vermeer para visualização no seu centro de aluguer. Se tiver dúvidas
quanto ao conteúdo ou ao significado das mensagens de segurança ou no que respeita às informações referentes ao funcionamento da
máquina, entre em contacto com o seu técnic o ou funcionário do centro de aluguer local e procure obter mais detalhes.
USO PREVISTO: A mini pá carregadora compacta S925TX da Vermeer é uma máquina auto propulsora montada sobre rastos com uma estação de operações operada na
vertical que pode ser equipada com uma variedade de acessórios para trabalhos leves e médios. Foi concebida para execução de tarefas de ciclo de funcionamento curto e
para operar em áreas pequenas.
PASSOS OPERACIONAIS

1. Arranque do motor:
a.
b.
c.
d.
e.

Verifique todos os níveis de fluidos da máquina e a condição dos filtros purificadores do ar antes de arrancar a máquina.
Mantenha-se na vertical com ambos os pés na plataforma traseira para acionar a presença do operador.
Coloque os controlos da transmissão no solo e do acessório auxiliar em PONTO MORTO.
Se a máquina estiver equipada com um pré-aquecedor, mantenha na posição de pré-aquecedor até a luz indicadora se desligar.
Use o interruptor de chave para arrancar o motor. Após o arranque do motor, mantenha o acelerador a baixa velocidade e aguarde que o motor aqueça.

2. Transporte nas vias públicas:

a. Antes de transportar a máquina num reboque, leia o manual do reboque para tomar conhecimento das informações de carregamento e precauções de segurança. Verifique
se o peso bruto da máquina com acessórios se encontra dentro dos limites do peso bruto do reboque e do veículo rebocador. O peso aproximado da máquina com balde de
tamanho padrão é de 1 588 kg. Consulte o manual de manutenção quantos aos pesos referentes a outras configurações da máquina.
b. Limpe a máquina para impedir a dispersão de detritos na via pública. Colo que a máquina em lin ha com as rampas de reboque, coloque o acelerador a metade da velocidade. Com o
reboque acoplado ao veículo de reboque e estacionado sobre uma superfície nivelada, conduza a máquina de forma lenta e cuid adosa diretamente para o reboque e pare a máquina
quando atingir a posição do ponto de amarração. Evite carregar se as rampas estiverem escorregadias. NOTIFICAÇÃO: Com um balde padrão, forquilhas de carregamento ou sem
acessório, faça marcha-atrás para subir as rampas e conduza para a frente para descer as rampas. A condução com o operador em declive pode fazer com que a máquina
tombe para trás. Com acessórios que tenham um peso superior a 90 kg, conduza para a frente para subir as rampas e faça marcha atrás para descer as rampas. A condução
com equipamento pesado na extremidade numa descida pode fazer com que a máquina tombe para a frente. Conduza sempre numa rampa com o acessório na posição mais
baixa possível. Reduza a necessidade de direcionar a máquina quando estiver nas rampas.
c. Baixe o acessório até à plataforma de reboque. Desligue o motor e retire a chave de ignição.
d. Amarre com segurança a máquina no reboque, ao usar procedimentos padrão de amarração com um ponto de amarração dianteiro e dois pontos de amarração traseiros. Prenda
devidamente os acessórios soltos para que fiquem protegidos.
e. Inverta o procedimento para descarregar a máquina do reboque. Certifique-se de que o reboque se encontra sob uma superfície plana. Evite proceder ao descarregamento se as
rampas estiverem escorregadias.

3. Preparação:
a. Contacte as autoridades locais ou as empresas de serviços públicos responsáveis pelas instalações de utilidades subterrâneas na área solicitando a respetiva localização de
estruturas subterrâneas próximo da área de trabalh o.
b. A operação da máquina requer que o operador utilize equipamento de proteção individual. Deve usar sempre um capacete sólido de proteção, calçado de segurança, proteção
auditiva e proteção ocular. Se estiver a trabalhar perto de trânsito rodoviário, use vestuário refletor.
c. Examine a área de trabalho quanto a obstruções, condições ou situações que possam preju dicar as funções operacionais da máquina ou que possam cria r um risco de segurança para o
operador ou outras pessoas. Verifique se existem avisos referentes a estruturas subterrâneas, grades de esgotos, alçapões e atividades recentes de escavação. Todas as instalações de
serviços públicos devem ser marcadas e evitadas. Verifique e mantenha-se afastado de encostas íngremes, margens, saliências, declives e valas que podem desabar. Use as in formações
contidas nos sin ais de segurança afixados na máquina e no manual do operador, juntamente com o seu próprio bom senso, ao identificar riscos operacionais e medidas de prevenção.
d. Consulte o manual do operador para obter instruções detalhadas sobre a instalação e remoção de acessórios, bem como a ligação de quaisquer funções hidráulicas de acessórios.
AVISO: A utilização de acessórios não autorizados pode causar dificuldades de condução, paragem, estabilidade e outras características indesejáveis de
desempenho ou de manuseamento. Nunca use acessórios não autorizados.
4. Condução da máquina:
a. Coloque as mãos, com as palmas das mãos viradas para baixo, na barra de punho de modo a que os dedos se encontrem na área de avanço da barra e as palmas na parte
traseira do segmento da barra, com o botão do joystick suportado entre o seu polegar e o dedo indicador. Isto oferece uma aderência segura e um bom controlo da alavanca.
b. Conduza a máquina a uma velocidade apropriada para o terreno. Mantenha sempre ambas as mãos firmemente na barra de punho na quando estiver a mover a
máquina. Faça regressar os controlos ao PONTO MORTO antes de retirar as suas mãos da barra do punho.
c. Mova o joystick da transmissão no solo lentamente para começar a mover a máquina suavemente. Evite paragens, arranques e viragens bruscos, exceto quando necessário.
d. Quando conduzir sobre um objeto, tal como uma berma, saliência ou depressão, a máquina pode guinar rapidamente para a frente ou para trás. Preste atenção a estes
fatores e conduza muito lentamente. Evita velocid ade excessiva, curvas apertadas e terrenos que possam provocar a instabilidade da máquina.
5. Escavação, enchimento e despejo do acessório do balde:
a. Consulte o manual do operador para obter instruções detalhadas sobre o acessório do balde e funcionamento.
6. Movimento da máquina com uma carga:
a. Ao mover a máquina, mantenha o balde carregado na posição tão baixa quanto possível (posição de transporte). Faça subir o balde apenas o suficiente para não entrar em
contacto com quaisquer obstruções do solo.
b. Ao mover a máquina num declive com um bald e carregado, suba ou desça o declive com o balde virado para CIMA em relação ao declive. Ao mover a máquina num declive
com um balde vazio, suba ou desça o declive com o bald e virado para BAIXO em relação ao declive. Evite operar em declives ou encostas.

7. Procedimento de desativação:

a. Estacione a máquina numa superfície plana e coloque os controlos da transmissão no solo e do acessório auxiliar em PONTO MORTO.
b. Baixe o acessório completamente até atingir o solo.
c. Reduza a velocidade do motor ao ralenti, faça funcionar durante um mínimo de 15 segundos para arrefecer e, em seguida, desligue o motor e retire a chave.

O manual do operador e o guia dos centros de aluguer de equip amento estão disponíveis em outros idiomas. Contacte productsafety@vermeer.com.

Consulte o verso quanto às práticas de segurança.
06/2021

A sua máquina pode ter sido sujeita a aperfeiçoamentos e dispor de características ainda não mencionados neste guia.
A Vermeer Corporation reserva-se o direito de efetuar alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação.
© 2021 Vermeer Corporation. Todos os direitos reservados. 1210 Vermeer Rd. East, Pella, IA 50219, EUA
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O funcionário do centro de aluguer ou o técnic o explicará cada um dos seguintes passos operacionais e práticas de segurança antes de utilizar esta máquina.

PRÁTICAS DE SEGURANÇA
Abaixo encontrará mensagens de segurança selecionadas. Encontrará informações de segurança adicionais contidas nos sinais de segurança afixados na máquina e
no manual do operador anexado à máquina.

AVISO: Mantenha todos os observadores e outros trabalhadores não protegidos afastados da área de trabalho e da
máquina enquanto esta estiver em funcionamento.
AVISO: Antes de iniciar qualquer projeto de escavação, contacte as autoridades locais competentes ou as
empresas de serviços públicos responsáveis pelas instalações de utilidades subterrâneas na sua área de trabalho.

AVISO: Os movimentos bruscos e o terreno irregular podem ejetar o operador da máquina.
Evite arranques, paragens
bruscas e curvas apertadas.

Abrande a velocidade quando se encontrar
em terreno acidentado ou irregular.

Mantenha ambas as mãos
firmemente apoiadas no punho.

Mantenha ambos os pés sobre a
plataforma.

AVISO: A condução em encostas ou com a carga elevada pode resultar num
capotamento. O esmagamento causado pela máquina por resultar em ferimentos
graves ou fatais.
Conduza sempre com a carga descida quando subir ou descer encostas. Poderá também
necessitar de manter a extremidade mais pesada na posição de deslocamento ascendente
para obter uma estabilidade adicional.
Não exceda a capacidade nominal de carga. O carregamento deverá ser efetuado sobre
terreno firme e nivelado. Não saia da plataforma quando a carga estiver na posição subida.
AVISO: A queda da carga pode esmagar.
Mantenha a carga nivelada quando subir os
braços do carregador

AVISO: A pessoa a bordo pode cair e sofrer
lesões físicas ou fatais. Não transporte
passageiros.
AVISO: Os objetos que se encontram atrás
podem esmagá-lo. Olhe para trás quando estiver
a mover-se para trás.

AVISO: Nunca trabalhe por baixo de um acessório, a não ser que este esteja convenientemente apoiado
para evitar a sua queda inesperada.
AVISO: Execute o procedimento de desativação explicado no manual do operador antes de efetuar
qualquer trabalho de manutenção, limpeza, reparação ou transporte da máquina.
AVISO: A não-observação de qualquer das instruções de segurança precedentes ou das que se encontram afixadas na máquina ou no manual do
operador poderá resultar em lesões corporais graves ou fatais. Esta máquina destina-se a ser usada apenas para os fins para os quais foi concebida,
conforme explicado no manual do operador.

Consulte o verso quanto aos passos referentes ao respetivo funcionamento.
06/2021

A sua máquina pode ter sido sujeita a aperfeiçoamentos e dispor de características ainda não mencionados neste guia.
A Vermeer Corporation reserva-se o direito de efetuar alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação.
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