Opas vuokrauskeskuksille

Katso sivulta
vermeer.com
kantojyrsimen
käyttö- ja
turvallisuusvideo

Käyttövaiheet ja käyttöturvallisuus
Vermeer SC30TX -kantojyrsin
Paikanna Vermeerin sivulta www.vermeer.com paikallisen Vermeer Tree Care jälleenmyyjien yhteystiedot.

Vuokraaja tai teknikko selittää jokaisen seuraavista käyttövaiheista ja käyttöturvallisuustoimista ennen kuin tätä kantojyrsintä käytetään.
VAROITUS: Konetta ei saa käyttää tai yrittää käynnistää ennen kuin ymmärrät tämän kantojyrsimen kunnollisen
toiminnan ja
käyttöturvallisuuden. Lue käyttöopas. Lue koneeseen kiinnitetyt turvakyltit. Tämän lisäksi
vuokrauskeskuksesta on saatavana Vermeerin kantojyrsimen käyttö- ja turvallisuusvideo. Jos olet epävarma
turvakylttien sisällöstä tai tarkoituksesta tai koneen käyttöön liittyvistä tiedoista, kysy lisätietoja koneen vuokraajalta
tai teknikolta.
KÄYTTÖKOHDE: Vermeer SC30TX on maasta käsin käytettävä itsestään pyörivä kantojyrsin, joka on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan
puunkantojen ja juurien poistamiseen maan tason alapuolelta leikkaamalla ja jyrsimällä.

KÄYTTÖVAIHEET
1. Kantojyrsimen kuljetus:
a. Ennen kuin konetta kuljetetaan perävaunussa, lue kuljetusvaunun tai kuorma-auton turvaohjeet ja kuormaustiedot.
b. Nosta ja keskitä leikkuupyörä ennen koneen kuormaamista. Aja kone suoraan maan tasolta kuljetusvaunuun tai kuorma-autoon tai sieltä
pois. Puhdista kone lian pitämiseksi pois moottoritieltä.
c. Laske leikkuupyörä kuormauksen jälkeen kuljetusvaunun tai kuorma-auton lavalle. Kiinnitä kone neljästä kulmasta vakiosidontahihnoilla
ennen kuljetusta.
2. Kantojyrsimen asennus:
a. Muista selvittää kaivuualueen läheisyydessä olevien maanalaisten asennusten sijainnit ennen kaivamisen aloittamista.
b. Tarkista kaikki koneen nestetasot ja ilmanpuhdistimen kunto ennen koneen käynnistämistä.
c. Tämän koneen käyttäminen edellyttää henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttämistä. Käytä aina kypärää, turvakenkiä, kuulosuojaimia ja
suojalaseja. Jos työskentelet liikenteen läheisyydessä, käytä heijastavaa vaatetusta.
d. Tarkista työmaa ja poista kantojen ympäriltä irtonaiset puunpalat, kivet, johdot ja muu jäte.
e. Ole erityisen varovainen käyttäessäsi konetta kaltevassa rinteessä, kun on olemassa koneen kaatumisvaara. Käytä konetta
sensuuntaisesti, että käyttäjä voi olla ylärinteen puolella.
f.
Poista leikkuupyörä käytöstä, kun konetta ajetaan kantojen välistä. Koneen päällä ei saa matkustaa.
3. Kantojyrsimen käynnistys:
a. Puomin ohjausvipua EI SAA koskettaa konetta käynnistettäessä. Tämän avulla käyttäjä läsnä -järjestelmä voidaan kalibroida sen jälkeen,
kun moottori on käynnistetty ja ennen kuin käyttö alkaa.
b. Aseta kaasu keskinopeudelle ja käynnistä kone kääntämällä avainta myötäpäivään. Hidasta moottorin nopeus tyhjäkäynnille ja anna
moottorin lämmetä.
4. Kannon jyrsiminen:
a. Aseta kone maa-ajon ohjausvivuilla siten, että leikkuupyörä on kannon yläreunan tasolla.
b. Aseta käsi puomin ohjausvivun päälle aktivoidaksesi käyttäjä läsnä -järjestelmän. Käyttäjäaseman vihreä käyttäjä läsnä -merkkivalo syttyy
ja jää palamaan niin kauan kuin käyttäjä koskettaa ohjausvipua kädellä. Käyttäjä läsnä -järjestelmä ei anna leikkuupyörän pyöriä, ellei käsi
ole ohjausvivun päällä.
c. Jos käyttäjä läsnä -merkkivalo ei syty, vapauta vipu vähintään sekunnin ajaksi ja aseta sitten käsi uudelleen vivun päälle.
d. Käynnistä leikkuupyörän ajokytkin. Käyttäjäaseman vihreä leikkuupyörän käytön merkkivalo syttyy. Leikkuupyörä poistetaan käytöstä, jos
vivun käsikontakti keskeytetään yli sekunnin ajaksi.
e. Lisää moottorin nopeutta maksimikierroksille ja tee kevyt leikkaus kannon poikki puomin ohjausvivulla.
f.
Leikkuupyörän ollessa kannon sivulla, laske leikkuupyörä alas ja tee syvempi leikkaus. Leikkauksen koko ja nopeus riippuu puun
kovuudesta.
g. Toista, kunnes olet saavuttanut halutun syvyyden tai leikkaa puoleen leikkuupyörän halkaisijasta. Älä koskaan leikkaa kannon alta. Alta
leikkaaminen voi aiheuttaa voimakkaan takaiskun ja vaurioittaa koneen osia.
h. Nosta leikkuupyörä ja siirrä konetta syvemmälle kantoon maa-ajon ohjainvivuilla ja toista leikkaustoimenpide.
5. Lastujen poistaminen:
a. Jos sahanpurukertymä häiritsee koneen käyttöä, nosta ja poista leikkuupyörä käytöstä ja siirrä kone takaisin pois kannon läheltä.
b. Noudata sammutusohjeita. Puhdista puunlastut haravalla tai lapiolla.
c. Käynnistä kone uudelleen, siirry takaisin leikkuuasentoon ja jatka käyttöä.
6. Sammutusohjeet:
a. Pidä toista kättä puomin ohjausvivun päällä ja hidasta moottori tyhjäkäynnille.
b. Kun moottori saavuttaa tyhjäkäyntinopeuden, poista leikkuupyörän käyttökytkin käytöstä tai vapauta ohjausvipu.
VAROITUS: Leikkuupyörä jatkaa pyörimistä jonkin aikaa kytkimen vapauttamisen jälkeen.
c. Sammuta moottori ja poista avain. Odota, kunnes leikkuupyörä pysähtyy ennen kuljettajan ohjaimista poistumista.
d. Jos kone sammutetaan rinteessä, käännä kone rinteen poikki, jotta se ei liiku pysäköintiasennosta. Jos tämä ei ole mahdollista, aseta
pysäköintieste tai pysäköintijarru (koneen varustuksen mukaisesti).
Käyttöopas ja vuokrakeskusten opas ovat saatavilla useilla eri kielillä. Ota yhteys osoitteeseen productsafety@vermeer.com.
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Paikanna Vermeerin sivulta www.vermeer.com paikallisen Vermeer Tree Care jälleenmyyjien yhteystiedot.

Vuokraaja tai teknikko selittää jokaisen seuraavista käyttöturvallisuustoimista ja käyttövaiheista ennen kuin tätä kantojyrsintä käytetään.

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

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

VAARA: Pyörivän leikkuupyörän koskettaminen voi johtaa vakaviin vaurioihin, raajojen irti leikkautumiseen
tai kuolemaan.

•

Pyörivä leikkuupyörä voi heittää esineitä.

•

Pidä leikkuupyörän suoja alhaalla. Pysy kaukana. Sammuta virta leikkuupyörästä ennen
koneen kuljettamista.

VAROITUS: Pyörivästä leikkuupyörästä lentävät esineet voivat vaurioittaa käyttäjää.

•

Poista irtonaiset puun palaset, aluskasvusto, kivet, johdot ja muut jätteet kannon ja työalueen ympäristöstä.

•

Käytä kypärää, silmäsuojuksia ja kasvosuojusta.

VAROITUS: Yli ajaminen/kaatuminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
•

Vältä tilanteita, joissa kone voi kaatua.

•

Pidä jalat poissa telojen tieltä.

•

Älä koskaan ota koneen kyytiin matkustajia.

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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