Guia do Centro de Aluguel
Passos de Operação e Práticas de Segurança
Picador de Galhos Vermeer BC900XL
Visite a Vermeer em www.vermeer.com para localizar seu Representante Vermeer local.

Link com o vídeo
de segurança em
vermeer.com

Seu locador associado ou técnico irá explicar cada um dos seguintes passos de operação e práticas de segurança antes de você usar o picador
de galhos.
ADVERTÊNCIA: Não use ou tente operar a máquina antes de compreender a operação correta e a segurança da
máquina. Leia o manual de operação. Leia os avisos de segurança anexados na máquina. Além disso, um vídeo de
Segurança e Operação dos Picadores de Galhos Vermeer está disponível em seu centro de aluguel ou em vermeer.com
(link acima). Se você tiver dúvidas sobre o conteúdo ou significado das mensagens de segurança ou informações acerca
da operação da máquina, pergunte ao seu locador associado ou técnico para obter mais detalhes.
USO PRETENDIDO: Os Picadores de Galhos Vermeer BC900XL são designados exclusivamente para o uso na trituração de materiais orgânicos tais
como madeira, cascas, galhos, copas de árvores e raízes.

PASSOS DE OPERAÇÃO
1. Transporte do Picador de Galhos:
a. O veículo tracionador deve ter uma capacidade de reboque de 1358 kg (2995 lb), conexões para correntes de segurança e para luzes de tráfego.
Se o picador de galhos for equipado com freios elétricos opcionais, o veículo deve estar equipado com um controlador de freios elétricos
automático e um cabo de separação conectado à ele.
b. Dobre e trave a mesa de alimentação. Gire e trave o tubo de descarga voltado para o veículo tracionador. Guarde o macaco da lança.
2. Instalação do Picador de Galhos:
a. Instale a máquina em uma área livre de obstáculos. NUNCA instale-a embaixo de uma árvore sendo podada ou removida.
b. Mantenha a máquina sempre conectada no veículo de reboque.
c. Certifique-se de que a mesa de alimentação possui uma altura mínima de 61 cm (24”) do chão. Use os equipamentos de proteção apropriados.
d. Gire e trave o tubo de descarga a fim de direcionar a serragem para fora da área de trabalho.
3. Partida do Picador de Galhos:
a. Desligue o “Disco de Corte” e mova a “Barra Superior de Controle de Alimentação” para a posição central “DESLIGADO”.
b. Ligue e aqueça o motor.
c. Acione o “Disco de Corte” lentamente para evitar que o motor morra.
d. Aumente a “Aceleração” do motor até a rotação máxima.
e. Mova a “Barra Superior de Controle da Alimentação” para “FRENTE” para a posição de alimentação e pressione o botão “Cancela/Segure-ParaAcionar” dos dois lados em direção à traseira da máquina. Os rolos de alimentação começarão a girar para “FRENTE” e puxar o material para
dentro do picador.
Observação: Quando a rotação do motor cai para um valor abaixo da RPM selecionada devido a uma trituração pesada, o SmartFeed irá
inverter momentaneamente os rolos de alimentação e desligá-los. Os rolos voltarão a funcionar automaticamente quando o motor voltar a
funcionar em rotação máxima.
4. Dicas de Alimentação do Picador de Galhos:
a. Para reduzir o risco de ser puxado para dentro da máquina:
•
Alimente pela lateral da mesa de alimentação e NUNCA diretamente por trás dela. Insira primeiro o lado maior de galhos e raízes no
picador.
•
Se estiver usando luvas, elas devem ser punhos retos e justos. NUNCA use luvas com punhos largos.
•
Fique longe dos rolos de alimentação girando. NUNCA suba na mesa de alimentação.
•
Use um objeto de madeira para empurrar galhos ou pequenos materiais em direção aos rolos de alimentação. NUNCA empurre o material
com as mãos, pés, rastelo, pá ou outro objeto que não seja de madeira.
b. Para reduzir o risco de ser atingido por um material, solte o galho imediatamente após ele começar a ser puxado e afaste-se.
5. Parar a Alimentação do Picador de Galhos:
a. Mova a “Barra Superior de Controle da Alimentação” em direção à dianteira da máquina até a posição central “DESLIGADO” ou,
Mova a “Barra Superior de Controle da Alimentação” em direção à traseira da máquina até a posição “E-Stop” ou,
Mova a “Barra Inferior de Desligamento da Alimentação” em direção à dianteira da máquina.
6. Remover Materiais Presos:
a. Se o rolo de alimentação ficar obstruído ou travar, mova a “Barra Superior de Controle” até a posição de alimentação no sentido “INVERSO”.
Reposicione ou reduza o tamanho do material e o insira de volta no picador.
b. Se o disco de corte ou o tubo de descarga ficar obstruído, execute o “Procedimento de Desligamento” descrito no manual de operação. Em
seguida siga as instruções de desobstrução do disco e do tubo de descarga.
7. Religar a Máquina Travada:
a. Coloque a “Barra Superior de Controle” na posição central “DESLIGADO”.
b. Desligue o “Disco de Corte,” reduza a “Aceleração” do motor para a marcha lenta e dê a partida novamente no motor.
c. Aumente a rotação do motor até a RPM máxima e use a “Barra Superior de Controle” para inverter e remover o material dos rolos de
alimentação.
d. Reduza a “Aceleração” do motor para a marcha lenta, ligue o “Disco de Corte”, aumente a rotação do motor até a RPM máxima e volte a
alimentar o material.
8. Procedimento de Desligamento:
a. Mova a “Barra Superior de Controle” para a posição central “DESLIGADO”.
b. Reduza a “Aceleração” do motor para a marcha lenta, desligue o “Disco de Corte,” desligue o motor e remova a chave.
c. Aguarde o disco de corte parar. Verifique as cavidades frontais do alojamento do cortador para certificar-se de que os discos pararam de girar.
IMPORTANT: O disco de corte permanecerá girando por um curto período de tempo após o motor ter sido desligado.
O manual de operação e o guia do centro de aluguel estão disponíveis em outros idiomas. Entre em contato pelo productsafety@vermeer.com. Se
dispone del manual del operador y de la guía de centros de alquiler en otros idiomas. Póngase en contacto con productsafety@vermeer.com.
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Seu locador associado ou técnico irá explicar cada uma das seguintes práticas de segurança e passos de operação antes
de você usar este picador de galhos.

PRATICAS DE SEGURANÇA
Abaixo encontram-se mensagens de segurança algumas selecionadas. Informações de segurança adicionais estão contidas
nos avisos de segurança na máquina e no manual de operação preso à máquina. Um vídeo de segurança e operação do
Picador de Galhos Vermeer está disponível para visualização neste centro de aluguel.

ADVERTÊNCIA: Mantenha todos os espectadores e trabalhadores desprotegidos longe da
máquina e da área de trabalho durante a operação.

PERIGO:

Galhos podem se prender nas roupas. Rolos e lâminas podem prendê-lo e
puxá-lo mais rápido do que você seja capaz de soltar o galho. Risco de
ferimentos ou morte causados por cortes.

•

Alimente o material pela lateral da mesa de alimentação.

•

Insira a base do galho primeiro.

•

Se estiver usando luvas, elas devem ser de punhos retos e justos.

•

Use um objeto de madeira para empurrar materiais pequenos em direção ao rolo de
alimentação.

•

Nunca suba na mesa de alimentação.

•

Mantenha distância dos rolos de alimentação e laminas em movimento.

PERIGO:

As lâminas no compartimento do cortador podem amputar as mãos.
Objetos lançados podem atingir você.

•

Desligue o motor e aguarde o disco parar de girar.

•

Então abra a tampa de acesso ao compartimento do cortador.

ADVERTÊNCIA: Execute o Procedimento de Desligamento descrito no manual de
operação antes de realizar a manutenção, limpeza, reparos ou o transporte da
máquina.

ADVERTÊNCIA: Não seguir qualquer uma das instruções de segurança citadas anteriormente ou àquelas indicadas na
máquina ou no manual de operação pode resultar em ferimentos graves ou morte. Esta máquina deve ser
usa somente para os propósitos os quais ela foi designada como descrito no manual de operação.
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