Rendikeskuse juhend
Tegevuskord ja ohutustavad
Võsahakkur Vermeer BC160XL
Külastage Vermeeri veebisaiti aadressil www.vermeer.com, et leida kohalik metsaseadmete edasimüüja.
Teie koostööpartner rendiküsimustes või tehnik selgitab teile tegevuskorda ja ohutustavasid, mida te peate järgima enne selle võsahakkuri
kasutamist.
HOIATUS! Ärge kasutage masinat ega püüdke seda käitada enne, kui olete endale selgeks teinud masina
nõuetekohase talitluse ja ohutuse põhimõtted. Lugege kasutusjuhendit. Lugege masinale kinnitatud
ohutusmärke. Sellele lisaks on rendikeskuses saadaval Vermeeri võsahakkuri talitlust ja ohutust selgitav video.
Kui te ei ole kindel, mida tähendavad masina talitlust puudutavad ohutusteated, siis pöörduge täpsema teabe
saamiseks oma rendiküsimuste koostööpartneri poole.
KAVANDATUD KASUTUS: Vermeer BC160XL võsahakkurid on ette nähtud ainult orgaanilise materjali hakkimiseks, nagu puit, puukoor,
puuharud, võsa ja võsastik.

TEGEVUSKORD
1. Võsahakkuri transport
a. Sõiduki veovõimsus peab olema 750 kg, sellel peavad olema ühendused sulundi kaabli ja sõidutulede jaoks.
b. Keerake etteandeplaat otse masina taha ja lukustage see. Voltige etteandeplaat kokku ja riivistage see. Pöörake tühjendusrenn üle
mootori, langetage ja lukustage see. Tõstke sulund ja tagumised tungrauad üles.
2. Võsahakkuri ülesseadmine:
a. Seadke masin üles kohta, kus pole takistusi. Ärge KUNAGI paigaldage seadet pügatava või langetatava puu alla.
b. Hoidke masin alati vedava sõiduki külge kinnitatuna ja jätke etteandeplaat vähemalt 61 cm kõrgusele maapinnast.
c. Seadke etteandeplaat paika ja lukustage see. Tõstke tühjendusrenn üles, keerake seda ja lukustage see, et laastud tööalast eemale
suunata.
d. Kasutage asjakohaseid isikukaitsevahendeid.
3. Võsahakkuri käivitamine:
a. Vabastage “lõikeketas” ja seadke “ülemise etteande juhtkang” asendisse “STOPP”.
b. Käivitage mootor ja laske sel soojeneda.
c. Rakendage “lõikeketas” aeglaselt, et vältida mootori seiskumist.
d. Viige “drosselklapp” mootori maksimaalsele kiirusele vastavasse asendisse.
e. Tõmmake “ülemise etteande juhtkang” söötmisasendisse “EDASI” ja vajutage nuppu “Reset / Hold to run” (Lähtesta / Käitamiseks hoia
all) masina tagaosas. Etteanderullikud hakkavad pöörlema “ETTE-SUUNAS", et tõmmata materjal võsahakkurisse.
Märkus. Süsteemi AutoFeed II rullikud peatuvad, kui mootori pöörete arv langeb allapoole maksimaalset kiirust, ja hakkavad taas
pöörlema, kui mootori kiirus suureneb uuesti maksimaalse pöörete arvuni.
4. Vihjeid materjali söötmiseks võsahakkurisse:
a. Vähendamaks masinasse kinnijäämise ohtu:
•
Söötke materjali etteandeplaadi poolselt küljelt, MITTE KUNAGI otse selle tagant. Esmalt sisestage hakkurisse palgi või oksa
suurem ots.
•
Kasutage ainult tihedalt istuvate kätistega kindaid. ÄRGE KUNAGI kandke pikarandmelisi laiade kätistega kindad.
•
Hoidke pöörlevatest etteanderullikutest eemale. ÄRGE KUNAGI ronige etteandeplaadile.
•
Kasutage puidust tokki, et oksasid või lühikest materjali etteanderullikutele lükata. ÄRGE KUNAGI lükake materjali kätega,
jalgadega, reha, kühvli või mõne teise esemega, mis ei ole puidust.
b. Vähendamaks mõne esemega löögi saamise võimalust , vabastage puuharu kohe söötmise alguses ja seejärel pöörake see eemale.
5. Võsahakkurisse materjali söötmise peatamine:
a. Lükake “ülemise etteande juhtkang” masina esiosa suunas keskmisse “STOPP”- asendisse või
Tõmmake “ülemise etteande juhtkangi” masina tagaosa suunas asendisse “E-Stop” või
Lükake “alumise etteande seiskamiskang” või “külgmise etteande seiskamiskang” masina esiosa suunas.
6. Ummistunud materjali eemaldamine:
a. Kui ettenanderullikud ummistuvad või seiskuvad, siis lükake “ülemine juhtkang” söötmisasendisse “REEVERS”. Paigutage liiga suur
materjal ümber või lõigake see lühemaks ja söötke uuesti hakkurisse.
b. Kui lõikeketas või tühjendusrenn ummistuvad, siis lugege kasutusjuhendi jaotises “Seiskamisprotseduur” toodud soovitusi. Seejärel
järgige tühjendusrenni ummistuse kõrvaldamise juhiseid.
7. Seiskunud masina taaskäivitamine:
a. Seadke “ülemine juhtkang” keskmisse “STOPP”-asendisse.
b. Vabastage “lõikeketas”, viige mootor “drosselklappi” kasutades tühikäigukiirusele ja taaskäivitage mootor.
c. Viige mootor täispööretele ja kasutage “ülemist juhtkangi”, et materjal etteanderullikutelt tagasisuunas välja juhtida.
d. Seadke mootor “drosselklappi” kasutades tühikäigule, rakendage “lõikeketas”, viige mootor täispööretele ja alustage uuesti materjali
söötmist.
8. Seiskamisprotseduur:
a. Seadke “ülemine juhtkang” keskmisse “STOPP”-asendisse.
b. Seadke mootor “drosselklappi” kasutades tühikäigule, vabastage “lõikeketas”, lülitage mootor välja ja eemaldage võti.
c. Oodake, kuni lõikeketas on peatunud. Kontrollige lõikuri korpuse esiosa piludest, kas pöörlemine on peatunud.
TÄHTIS: Lõikeketas jätkab pöörlemist lühikese aja vältel pärast mootori peatumist.
Operaatori käsiraamat ja rendikeskuse juhend on saadaval ka teistes keeltes. Võtke ühendust e-posti aadressil productsafety@vermeer.com.
Operator’s manual and rental center guide are available in other languages. Contact productsafety@vermeer.com.
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Rendikeskuse juhend
Tegevuskord ja ohutustavad
Võsahakkur Vermeer BC160XL
Külastage Vermeeri veebisaiti aadressil www.vermeer.com, et leida kohalik metsaseadmete edasimüüja.
Teie koostööpartner rendiküsimustes või tehnik selgitab teile tegevuskorda ja ohutustavasid, mida te peate järgima enne selle võsahakkuri
kasutuselevõttu.

OHUTUSTAVAD
Allpool on toodud valik ohutusteadetest. Täiendav ohutusteave sisaldub masinale kinnitatud ohutusmärkidel ja masinaga kaasnenud
kasutusjuhendis. Rendikeskuses on vaatamiseks saadaval Vermeeri võsahakkuri talitlust ja ohutust selgitav video.

HOIATUS!

Hoidke kõik pealtvaatajad ja kaitsevarustuseta töölised töö ajal masinast ja
tööalast eemal.

OHT!

Puuharud võivad riietesse takerduda. Rullikud ja terad võivad teid haarata ja
tõmmata kiiremini, kui te suudate puuharu vabastada. See võib põhjustada
tõsise lõikevigastuse või surma.

•

Söötke materjali etteandeplaadi poolelt.

•

Söötke kõigepealt puuharu jämedam ots.

•

Kasutage ainult tihedalt istuvate kätistega kindaid.

•

Kasutage puidust tokki, et lühikest materjali etteanderullikutele lükata.

•

Ärge kunagi ronige etteandeplaadile.

•

Hoidke pöörlevatest etteanderullikutest ja teradest eemale.

OHT!

Lõikuri katte all pöörlevad noad võivad ära lõigata käe.
Lenduvad esemed võivad teid tabada.

•

Seisake mootor ja oodake, kuni ketas on peatunud.

•

Seejärel avage ligipääsukate lõikuri korpusel.

HOIATUS!

Enne hooldamist, puhastamist, remontimist või transportimist seisake masin,
järgides jaotises Seiskamisprotseduur toodud selgitusi.

OIATUS! Selles kasutusjuhendis toodud mis tahes ohutusnõuete või masinal leiduvate ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada
tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga. Masinat tuleb kasutada ainult nendel eesmärkidel, milleks see on kavandatud, nagu
selgitatakse käesolevas kasutusjuhendis.
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