Středisko pronájmu zařízení – pokyny pro
zákazníky
Provozní pokyny a bezpečné pracovní postupy
Smykový pásový mininakladač Vermeer CTX100

Videa s tématikou
bezpečnosti a další
zdroje najdete v části
Support/Safety
(Podpora/Bezpečnost)
webových stránek
www.vermeer.com

Informace o místním prodejci zařízení Vermeer naleznete na webových stránkách společnosti Vermeer www.vermeer.com.
Pracovník střediska pronájmu nebo technik vám vysvětlí každý z následujících kroků při používání stroje a bezpečných pracovních postupů
předtím, než tento stroj použijete.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento stroj a nepokoušejte se jej uvést do provozu dříve, dokud neporozumíte jeho správné
činnosti a bezpečnosti při práci. Přečtěte si Návod k obsluze. Seznamte se s bezpečnostními výstražnými štítky
připevněnými na stroji. Ve středisku pronájmu můžete také shlédnout video k problematice provozu a bezpečnosti
smykového pásového mininakladače Vermeer. Jestliže si nejste jisti, že jste porozuměli obsahu nebo významu
bezpečnostních výstražných sdělení nebo informací o činnosti stroje, požádejte pracovníka střediska pronájmu nebo
technika o vysvětlení.

URČENÉ POUŽITÍ: Smykový pásový mininakladač Vermeer CTX100 je samohybný pásový stroj s ovládacím stanovištěm pro stojící obsluhu, který
může být vybaven různým příslušenstvím pro lehké a středně náročné práce. Tento stroj je určen pro krátké pracovní cykly a práci v malých prostorách.

PROVOZNÍ POKYNY

1. Nastartování motoru
a.
b.
c.
d.
e.

Před nastartováním stroje zkontrolujte úrovně hladin všech provozních kapalin a stav čističe vzduchu.
Postavte se oběma nohama na plošinu obsluhy, aby se zapojil systém detekce přítomnosti obsluhy.
Nastavte ovládací prvky pohonu pásů a doplňkového příslušenství do polohy NEUTRÁL.
Jestliže je stroj vybaven předžhavením, přidržte klíček spínače zapalování v poloze pro předžhavení, dokud světelný indikátor nezhasne.
Nastartujte motor pomocí klíčku spínače zapalování. Po nastartování motoru udržujte plyn na nízkých otáčkách a nechejte motor zahřát.

a.

Před přepravou stroje na přívěsu si přečtěte bezpečnostní pokyny a informace o nakládce v příslušném návodu pro přívěs. Zkontrolujte, zda celková hmotnost stroje s
příslušenstvím nepřekračuje limity celkové zátěže přívěsu a tažného vozidla. Přibližná hmotnost stroje s lopatou standardní velikosti je
1 594 kg. Podívejte se do Návodu k údržbě, kde jsou uvedeny hmotnosti pro jiné konfigurace stroje.
Očistěte stroj, aby z něj při přepravě nepadaly žádné nečistoty na silnici. Umístěte stroj do přímé linie vůči rampám přívěsu a nastavte plyn na 1/2 hodnoty maximálních
otáček. S přívěsem umístěným na rovném povrchu a připojeným k tažnému vozidlu najíždějte strojem pomalu a plynule v přímém směru na přívěs; zastavte stroj při
dosažení vyznačené polohy pro jeho upevnění na přívěs. Neprovádějte nakládku, jestliže jsou rampy kluzké. PAMATUJTE: Jestliže je instalována standardní lžíce
nebo nakládací vidlice, nebo jestliže není instalováno žádné příslušenství, pak při nakládání stroje vzhůru na rampy couvejte, a při vykládání stroje sjíždějte
dolů po rampách jízdou směrem vpřed. Jízda po rampách se stanovištěm obsluhy směřujícím dolů by mohla způsobit převrácení stroje dozadu. S
instalovaným příslušenstvím o hmotnosti vyšší než 90 kg najíždějte při nakládání vzhůru na rampy jízdou směrem vpřed, a při vykládání stroje sjíždějte dolů
po rampách couváním. Jízda se strojem po rampách s těžkým příslušenstvím směřujícím dolů by mohla mít za následek převrácení stroje dopředu. Při jízdě
po rampách vždy spust’te příslušenství co možná nejníže. Při jízdě po rampách používejte co nejméně ovládací prvky řízení stroje.
Spust’te příslušenství stroje zcela dolů na plošinu přívěsu. Vypněte motor a vytáhněte klíček.
Upevněte stroj na přívěsu pomocí standardních upoutávacích postupů s použitím jednoho předního a dvou zadních upoutávacích ok. Zajistěte jakékoli volně ležící
příslušenství.
Pro vykládání stroje použijte kroky tohoto postupu v opačném pořadí. Přívěs musí vždy stát na rovném povrchu. Neprovádějte vykládku, jestliže jsou rampy kluzké.

2. Silniční přeprava:

b.

c.
d.
e.

3. Příprava k činnosti:
a.
b.
c.

d.

Kontaktujte středisko systému One-Call ve vaší oblasti a vyžádejte si informace o umístění všech podzemních komunálních sítí a rozvodů v blízkosti místa výkonu prací.
Při provozu stroje musíte používat osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochrannou přilbu, bezpečnostní boty a pomůcky pro ochranu sluchu a zraku. Jestliže
pracujete v blízkosti dopravního ruchu, noste reflexní oděv.
Zhodnot’te pracovní prostor z hlediska výskytu překážek, jeho celkového stavu nebo situací, které mohou vyvolat problémy při provozu stroje a způsobit ohrožení
bezpečnosti obsluhy nebo jiných osob. Dávejte pozor na jakékoli důkazy nebo známky přítomnosti podzemních sítí či instalací, jako jsou přístupové poklopy,
schránky poštovních služeb a známky nedávno prováděných výkopových prací. Je nutno vyznačit polohu všech podzemních komunálních sítí a rozvodů a zabránit
kontaktu s nimi. Zjistěte, zda se v pracovním prostoru vyskytují příkré svahy, břehy, převisy, půdní propadliny a výkopy, které se mohou sesunout, a udržujte od nich
bezpečnou vzdálenost. Použijte informace na bezpečnostních výstražných štítcích na stroji a v Návodu k obsluze v kombinaci se svým vlastním zdravým úsudkem
pro identifikaci možných ohrožení bezpečnosti a podniknutí kroků k jejich zamezení.
Vyhledejte si v Návodu k obsluze podrobné pokyny pro instalaci a demontáž příslušenství a připojování jakýchkoli hydraulických vedení pro jeho funkce.
VÝSTRAHA: Používání neschváleného příslušenství může mít za následek problémy s řízením stroje, jeho zastavováním a stabilitou i jiné nežádoucí
charakteristiky výkonu stroje nebo jeho ovládání. Nikdy nepoužívejte neschválené příslušenství.

4. Jízda se strojem:
a.

b.
c.
d.

Položte ruce na opěrné držadlo dlaněmi dolů tak, aby vaše prsty spočívaly na jeho přední straně a dlaně na zadní straně, a uchopte knoflík pákového ovladače
palcem a ukazovákem. To vám poskytne pevnou oporu a schopnost dobře ovládat páky.
Pojíždějte strojem rychlostí, která je vhodná pro daný terén. Když uvedete stroj do pohybu, vždy se oběma rukama pevně přidržujte opěrného držadla. Předtím, než
sejmete ruce s držadla, nastavte všechny ovládací prvky na NEUTRÁL.
Pro uvedení stroje do plynulého pohybu posouvejte pákový ovladač pohonu pásů pomalu. Pokud to není zcela nezbytné, zabraňte náhlému zastavování, rozjíždění
nebo zatáčení stroje.
Při jízdě přes objekt (např. obrubník chodníku) nebo terénní nerovnost může dojít k rychlým náklonům stroje vpřed nebo vzad. Dávejte na takové objekty a nerovnosti
pozor a najíždějte na ně velmi pomalu. Nejezděte nadměrnou rychlostí, nezatáčejte se strojem příliš rychle a vyhýbejte se terénu, který by mohl způsobit nestabilitu stroje.

5. Hloubení, naplňování a vyprazdňování lžíce stroje:
a.

Podrobné pokyny pro připojení a používání lžíce stroje jsou uvedeny v Návodu k obsluze.

a.

Když pojíždíte se strojem, udržujte naloženou lžíci co možná nejníže (v pojezdové poloze). Zvedejte lžíci vzhůru jen natolik, abyste se mohli vyhnout jakýmkoli
překážkám na povrchu terénu.
Jestliže pojíždíte po svahu se strojem s plnou lžící, jed’te do svahu či se svahu vždy tak, aby lžíce směřovala VZHŮRU k vrcholu svahu. Jestliže pojíždíte po svahu se
strojem s prázdnou lžící, jed’te do svahu či se svahu vždy tak, aby lžíce směřovala DOLŮ k úpatí svahu. Nikdy nepracujte se strojem v příčném směru vůči náklonu svahu
nebo stoupání.

6. Pojíždění se strojem s nákladem:
b.

7. Postup vypnutí stroje:
a.
b.
c.

Zaparkujte stroj na rovném povrchu a nastavte ovládací prvky pohonu pásů a doplňkového příslušenství do polohy NEUTRÁL.
Spust’te příslušenství zcela na zem.
Snižte otáčky motoru na volnoběh, nechejte motor běžet na volnoběh minimálně po dobu 15 sekund aby vychladnul, pak motor vypněte a vyjměte klíček ze spínače
zapalování.

Návod k obsluze a pokyny pro zákazníky střediska pronájmu zařízení jsou k dispozici i v jiných jazycích. Kontaktujte výrobce na adrese productsafety@vermeer.com.

Bezpečné pracovní postupy jsou popsány na druhé straně
05/2017

Na vašem stroji mohla být uplatněna zlepšení a funkční prvky, které v těchto pokynech ještě nejsou obsaženy.
Vermeer Corporation si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny bez předchozího oznámení nebo povinnosti je oznamovat.
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Pracovník střediska pronájmu nebo technik vám vysvětlí každý z následujících bezpečných pracovních postupů a provozních kroků předtím, než
tento stroj použijete.

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

Níže jsou uvedena vybraná bezpečnostní výstražná sdělení. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny na bezpečnostních výstražných
štítcích na stroji a v návodu k obsluze připevněném ke stroji.

VÝSTRAHA: V době činnosti stroje musejí být všechny přihlížející osoby a pracovníci nevybavení
ochrannými pomůckami mimo prostor stroje a pracoviště.
VÝSTRAHA: Před zahájením jakýchkoli výkopových prací zavolejte do střediska systému One-Call ve
vaší oblasti a všem společnostem provozujícím komunální sítě nebo rozvody, které nejsou součástí
systému One-Call.

VÝSTRAHA: Prudký pohyb či nerovný terén může způsobit pád obsluhy se stroje.
Zabraňte prudkým pohybům
stroje při rozjezdech,
zastaveních a zatáčení.

Při jízdě v těžkém nebo nerovném
terénu zpomalte.

Držte se pevně oběma
rukama držadla.

Stůjte oběma nohama na plošině.

VÝSTRAHA: Při jízdě po svazích nebo s nákladem zvednutým do výšky může
dojít k převrácení stroje. Následkem může být vážný úraz nebo smrt v důsledku
přimáčknutí.
Do svahů i se svahů jezděte vždy s nákladem spuštěným dolů. Pro zvýšení stability
budete možná muset také jet s těžkým koncem stroje/nákladem směřujícím k vrcholu
svahu.
Náklad nesmí přesahovat jmenovitou únosnost stroje. Provádějte nakládání na
pevném a rovném povrchu. Je-li náklad zvednut do výšky, nesestupujte s plošiny pro
obsluhu.

VÝSTRAHA: Padající náklad může způsobit rozdrcení.
Při zdvihání ramen nakladače udržujte náklad ve vyrovnané poloze.

VÝSTRAHA: Nikdy nepracujte pod příslušenstvím, pokud není dostatečně podepřeno tak, aby
nedošlo k jeho nečekanému pádu či prudkému pohybu směrem dolů.
VÝSTRAHA: Před zahájením servisu, čištění, oprav nebo přepravy stroje použijte Postup vypnutí
stroje, který je vysvětlen v jeho návodu k obsluze.
VÝSTRAHA: Nedodržení jakýchkoli výše uvedených bezpečnostních pokynů nebo bezpečnostních pokynů uvedených na štítcích na

stroji či v návodu k obsluze může způsobit vážný úraz nebo smrt. Tento stroj lze používat pouze pro ty účely, pro které byl určen a které jsou
vysvětleny v návodu k obsluze.

Provozní pokyny jsou uvedeny na druhé straně
05/2017
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