Kölcsönzői útmutató
Az üzemeltetés lépései és biztonsági gyakorlatok
Vermeer BC230XL Ágaprító gép
Látogasson el a www.vermeer.com oldalra, hogy megkeresse a lakó- vagy székhelye szerint illetékes Vermeer márkakereskedőt.

Biztonsági video linkje
a vermeer.com oldalon

A kölcsönző munkatársa vagy szakembere elmagyarázza Önnek az összes itt található üzemeltetési lépést és biztonsági gyakorlatot, mielőtt
használatba venné ezt az ágaprító gépet.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használja, és ne is próbálja meg működtetni a gépet, amíg meg nem érti annak megfelelő és
biztonságos működési módját. Olvassa el a Kezelői kézikönyvet. Olvassa el a gépre ragasztott biztonsági jelzéseket.
Ezek mellett a kölcsönzőben egy videó is rendelkezésre áll, amely a Vermeer ágaprító gép üzemeltetését és
biztonságos használatát mutatja be. Ha nem biztos abban, hogy megértette a gép üzemeltetésével kapcsolatos
biztonsági üzenetek vagy információk tartalmát, további információkért kérdezze meg a kölcsönző munkatársát vagy
szakemberét.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: A Vermeer BC230XL ágaprító gépet kizárólag olyan szerves anyagok aprítására tervezték, mint a fa, fakéreg,
vastagabb ágak, gallyak és aljnövényzet.
ÜZEMELTETÉSI LÉPÉSEK
1. Az ágaprító szállítása:
a. A járműnek képesnek kell lennie 1973 kg vontatására, és rendelkeznie kell csatlakozókkal a szakadókötél és a közúti világítás számára.
b. Hajtsa fel és reteszelje az adagolóasztalt. Fordítsa el a vontató jármű felé és rögzítse a kifúvócsövet. Húzza fel az első és a hátsó
támasztólábakat, engedje ki a rögzítőféket.
c. Ha a gépet az opcionális forgóasztallal szerelték, forgassa az asztalt a gép mögé és ott rögzítse.
2. Az ágaprító üzembe helyezése:
a. A gépet akadálymentes területen állítsa fel. SOHA ne állítsa a gépet nyesés vagy kivágás alatt álló fa alá.
b. A gépet hagyja a vontató járműhöz csatlakoztatva VAGY húzza be a rögzítőféket, szerelje fel mindkét támasztólábat, és helyezzen éket mindkét
kerék mögé.
c. Gondoskodjon arról, hogy az adagolóasztal talajtól mért távolsága legalább 61 cm legyen. Viselje a megfelelő egyéni védőfelszerelést.
d. Fordítsa el és rögzítse a kifúvócsövet úgy, hogy az a munkaterülettel ellentétes irányba fújja a forgácsot. Ha a gépet az opcionális forgóasztallal
szerelték, forgassa azt oldalra és rögzítse ott.
3. Az ágaprító beindítása:
a. Kapcsolja ki a “Vágótárcsát” és tegye a “Felső adagolásszabályozó kart” a középső “STOP” állásba.
b. Indítsa be és hagyja bemelegedni a motort.
c. A “Vágótárcsát” lassan kapcsolja be, hogy elkerülje a motor lefulladását.
d. Állítsa a “Gázszabályozót” maximális motorfordulatszámra.
e. Húzza a “Felső adagolásszabályozó kart” az “ELŐREFELÉ” állásba, és mindkét oldalon nyomja meg a “Visszaállítás/Pillanatkapcsoló” gombot a
gép hátsó részén. Az adagolóhengerek “ELŐREFELÉ” forogni kezdenek, hogy behúzzák az anyagot az aprítóba.
Megjegyzés: Amennyiben a motor fordulatszáma az aprító túlterhelése miatt egy kiválasztott érték alá csökken, a SmartFeed egy pillanatra
visszafelé forgatja, majd megállítja az adagolóhengereket. Az adagolóhengerek automatikusan újraindulnak, ha a motor ismét maximális
fordulatszámon jár.
4. Tippek az ágaprító gépbe történő adagolásához:
a. Annak veszélyét csökkentendő, hogy a gép berántsa Önt:
•
Az adagolást az adagolóasztal oldala felől végezze, SOHA ne álljon egyenesen az asztal mögé. Először a faág vagy gally vastagabb végét
helyezze be az aprítógépbe.
•
Ha kesztyűt visel, annak szorosan kell illeszkednie a csuklóra. SOHA ne viseljen bő szárú kesztyűt.
•
Maradjon távol a forgásban lévő adagolóhengerektől. SOHA ne másszon fel az adagolóasztalra.
•
Használjon fából készült tárgyat a gallyak, vagy apró, rövid anyagok adagolóhengerek közé nyomásához. SOHA ne nyomja az aprítandó
anyagot kézzel, lábbal, gereblyével, lapáttal, vagy más, nem fából készült tárggyal.
b. Az anyag okozta ütés kockázatának csökkentése érdekében az adagolás megkezdése után azonnal engedje el az ágat, majd forduljon el a géptől.
5. Az ágaprítóba történő adagolás leállítása:
a. Nyomja a “Felső adagolásszabályozó kart” a gép eleje felé a középső “STOP” állásba vagy,
Húzza a “Felső adagolásszabályozó kart” a gép hátulja felé az “E-Stop” állásba vagy,
Nyomja az “Alsó adagolás-leállító kart” vagy az “Oldalsó adagolás-leállító kart” a gép eleje felé.
6. Az eltömődést okozó anyag eltávolítása:
a. Ha az adagolóhengerek eltömődnek vagy leállnak, nyomja a “Felső szabályozókart” “VISSZAFELÉ” adagolás állásba. Helyezze fel másképpen,
vagy vágja el a túlméretes anyagot, majd ismét adagolja be az aprítóba.
b. Ha a vágótárcsa vagy a kifúvócső eltömődik, hajtsa végre a mellékelt kezelői kézikönyvben található “Leállítási eljárást”. Ezután kövesse a tárcsa
vagy a kifúvócső eltömődésének megszüntetésére vonatkozó utasításokat.
7. A lefulladt gép újraindítása:
a. Állítsa a “Felső szabályozókart” a középső “STOP” állásba.
b. Kapcsolja ki a “Vágótárcsát,” állítsa vissza a motor “Gázszabályozóját” alapjáratig, és indítsa újra a motort.
c. Növelje a motor fordulatszámát a maximális értékig, majd a “Felső szabályozókar” segítségével járassa ki visszafelé az anyagot az
adagolóhengerekből.
d. Állítsa vissza a motor “Gázszabályozóját” alapjáratig, kapcsolja be a “Vágótárcsát,” növelje a motor fordulatszámát a maximális értékig, és ismét
kezdje meg adagolni az anyagot a gépbe.
8. Leállítási eljárás:
a. Állítsa a “Felső szabályozókart” a középső “STOP” állásba.
b. Állítsa vissza a motor “Gázszabályozóját” alapjáratig, kapcsolja ki a “Vágótárcsát,” állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot.
c. Várjon, amíg a vágótárcsa megáll. Ellenőrizze a vágótárcsa házának első nyílásain keresztül, hogy a vágótárcsa megállt.
FONTOS: A vágótárcsa egy rövid ideig még tovább forog azután, hogy a motor leállt.
A kezelői kézikönyv és a kölcsönzői útmutató más nyelveken is elérhető. Vegye fel az illetékes részlegünkkel a kapcsolatot a következő címen: productsafety@vermeer.com.

A biztonsági gyakorlatokat lásd a másik oldalon
10/2013

Előfordulhat, hogy az ön által vásárolt gép olyan, újonnan kifejlesztett termékjellemzőkkel rendelkezik, amelyek ebben az útmutatóban még nem szerepelnek. Cikkszám 117000MC9
A Vermeer Corporation fenntartja a jogot arra, hogy a terméken bármikor módosításokat hajthasson végre előzetes értesítés, illetve kötelezettség nélkül.
© 2013 Vermeer Corporation. Minden jog fenntartva.
1210 Vermeer Rd. East, Pella, IA 50219 USA
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A kölcsönző munkatársa vagy szakembere elmagyarázza Önnek az összes itt található biztonsági gyakorlatot és üzemeltetési lépést, mielőtt
használatba venné ezt az ágaprító gépet.

BIZTONSÁGI GYAKORLATOK
Alább találhatók a kiválasztott biztonsági üzenetek. További biztonsági információk találhatók a gépen lévő biztonsági jeleken és a géphez
tartozó kezelői kézikönyvben. A kölcsönzőben egy videó is rendelkezésre áll, amely a Vermeer ágaprító gép üzemeltetését és biztonságos
használatát mutatja be.

FIGYELMEZTETÉS!

VESZÉLY:

Üzemeltetés során a munkaterülettől és a géptől távol kell tartani a
kíváncsiskodókat és a védelem nélküli dolgozókat.

Az ágak beakadhatnak a ruházatba. A hengerek vagy kések gyorsabban
megragadhatják és behúzhatják Önt a gépbe, mint ahogy képes elengedni az ágat. Ez
vágási sérülést vagy halált okozhat.

•

Az aprítandó anyagokat az adagolóasztal oldaláról helyezze be.

•

Először az ág vastagabb végét adagolja a gépbe.

•

Ha kesztyűt visel, annak szorosan kell illeszkednie a csuklóra.

•

Rövid anyagok adagolóhengerek közé történő betolásához használjon valamilyen fadarabot.

•

Soha ne másszon fel az adagolóasztalra.

•

Maradjon távol a forgásban levő adagolóhengerektől és késektől.

VESZÉLY:

A vágószerszám házában forgó kések a kéz csonkolásos sérülését okozhatják.
A kirepülő tárgyak megüthetik Önt.

•

Állítsa le a motort és várja meg, amíg a tárcsa megáll.

•

Ezután nyissa ki a vágószerszám házán található szerelőnyílás fedelét.

FIGYELMEZTETÉS! A gép szervizelése, tisztítása, javítása vagy szállítása előtt végezze el a kezelői
kézikönyvben ismertetett leállítási eljárást.

FIGYELMEZTETÉS! Az előzőleg említett, vagy a gépen található, illetve a kezelői kézikönyvben ismertetett
biztonságtechnikai utasítások bármelyikének be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy halált
okozhat. A gépet kizárólag a kezelői kézikönyvben részletezett célokra szabad használni.
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Előfordulhat, hogy az ön által vásárolt gép olyan, újonnan kifejlesztett termékjellemzőkkel rendelkezik, amelyek ebben az útmutatóban még nem szerepelnek. Cikkszám 117000MC9
A Vermeer Corporation fenntartja a jogot arra, hogy a terméken bármikor módosításokat hajthasson végre előzetes értesítés, illetve kötelezettség nélkül.
© 2013 Vermeer Corporation. Minden jog fenntartva.
1210 Vermeer Rd. East, Pella, IA 50219 USA

Kiadás 1_01

