Ghidul centrului de închiriere
Fazele exploatării şi practicile de siguranță
Tocătorul de arboret Vermeer BC230XL

Vizitați Vermeer la www.vermeer.com pentru a localiza distribuitorul local Vermeer.

Legătura la videoclipul despre
siguranţă pe vermeer.com

Asociatul sau tehnicianul centrului de închiriere va explica fiecare dintre următoarele faze ale exploatării şi practicile de siguranță înainte ca dvs. să
utilizați acest tocător de arboret.
AVERTIZARE: Nu utilizați și nu încercați să exploatați maşina până nu ați înțeles exploatarea corectă şi măsurile de
siguranţă la utilizarea maşinii. Citiţi manualul de exploatare. Citiți semnele de siguranţă prinse pe maşină. În plus, la
centrul de închiriere aveți la dispoziție un videoclip cu exploatarea tocătorului de arboret Vermeer și măsurile de
siguranţă respective. Dacă nu sunteți sigur de conţinutul sau semnificaţia mesajelor de siguranţă, sau de informaţiile
privind exploatarea maşinii, cereți detalii suplimentare asociatului sau tehnicianului centrului de închirie.
DESTINAŢIE: Tocătoarele de arboret Vermeer BC230XL sunt destinate exclusiv utilizării la tocarea de material organic, precum lemn, scoarţă de copac,
crengi, tufişuri şi arbuşti.

FAZELE EXPLOATĂRII

1. Transportul tocătorului de arboret:
a. Vehiculul trebuie să aibă o capacitate de remorcare de 1.973 kg (2.141 lb), conexiuni pentru brațul cablului de desprindere şi lumini de drum.
b. Rabateţi în sus și blocaţi masa de alimentare. Rotiţi şi blocați jgheabul de descărcare îndreptat spre vehiculul de remorcare. Ascundeți cricurile
din faţă şi spate, eliberaţi frâna de parcare.
c. Dacă maşina este echipată cu placa rotativă opţională, rotiţi și blocați masa de alimentare în spatele mașinii.
2. Pregătirea tocătorului de arboret:
a. Pregătiți maşina într-o zonă fără obstacole. Nu instalaţi NICIODATĂ sub un copac în curs de curăţare sau tăiere.
b. Menţineţi maşina prinsă de vehiculul de remorcare SAU activați frâna de parcare, instalaţi ambele cricuri şi plasaţi cale pentru roți în spatele
ambelor pneuri.
c. Aveți grijă ca înălţimea mesei de alimentare să fie de minim 61 cm (24”) deasupra solului. Purtaţi echipamentul individual de protecţie
corespunzător.
d. Rotiţi şi blocați jgheabul de descărcare pentru a îndrepta aşchiile departe de zona de lucru. Dacă maşina este echipată cu placa rotativă
opţională, rotiţi lateral masa de alimentare şi blocați-o.
3. Punerea în funcțiune a tocătorului de arboret:
a. Decuplaţi „discul de tăiere” şi plasaţi „bara superioară de control al alimentării” în poziția centrală „STOP”.
b. Porniți motorul și lăsați-l să se încălzească.
c. Cuplaţi încet „discul de tăiere” pentru a preveni oprirea motorului.
d. Treceți „clapeta” la turația maximă a motorului.
e. Trageți „bara superioară de control al alimentării” în poziția de alimentare „ÎNAINTE” şi împingeţi butonul de “resetare/acţionare” de pe fiecare
parte spre spatele maşinii. Rolele de alimentare vor începe să se rotească pe „ÎNAINTE” pentru a trage materialul în tocătorul de arboret.
Notă: Când turaţia motorului scade sub valoarea selectată din cauza intensităţii tocării, SmartFeed va inversa pentru moment, apoi va opri rolele
de alimentare. Rolele de alimentare vor reporni automat când turaţia motorului revine la turația maximă.
4. Recomandări pentru alimentarea tocătorului de arboret:
a. Pentru a reduce riscul de a fi tras în mașină:
•
Alimentaţi din partea laterală a mesei de alimentare, NICIODATĂ direct din spatele ei. Alimentaţi mai întâi capătul mare al trunchiului sau
ramurii în tocător.
•
Dacă purtaţi mănuşi, acestea trebuie să aibă manşete înguste strânse. Nu purtați NICIODATĂ mănuşi lungi tip manșetă protectoare.
•
Feriţi-vă de rolele de alimentare în rotaţie. Nu vă urcaţi NICIODATĂ pe masa de alimentare.
•
Utilizaţi un obiect de lemn pentru a împinge crengile sau materialele mici scurte între rolele de alimentare. Nu împingeţi NICIODATĂ
materialul cu mâinile, picioarele, grebla, lopata sau alte obiecte care nu sunt din lemn.
b. Pentru a reduce riscul de a fi lovit de material, lăsaţi imediat din mână creanga după ce începe alimentarea şi îndepărtaţi-vă.
5. Oprirea alimentării tocătorului de arboret:
a. Împingeți „bara superioară de control al alimentării” spre partea frontală a maşinii la poziția centrală „STOP”sau,
Trageți „bara superioară de control al alimentării” spre spatele maşinii la poziția „E-Stop” sau,
Împingeți „bara inferioară de oprire a alimentării” sau „bara laterală de oprire a alimentării” spre partea frontală a maşinii.
6. Îndepărtarea materialului blocat:
a. Dacă rolele de alimentare se înfundă sau se blochează, împingeţi „bara superioară de control” în poziția de „INVERSARE” a alimentării.
Repoziționați sau tăiați materialul supradimensionat și alimentați din nou în tocător.
b. Dacă discul de tăiere sau jgheabul de descărcare se blochează, urmaţi „procedura de oprire” prezentat în manualul de exploatare anexat. Urmaţi
apoi instrucţiunile de deblocare a discului sau jgheabului de descărcare.
7. Repornirea maşinii oprite:
a. Plasaţi „bara superioară de control” în poziţia centrală „STOP”.
b. Decuplaţi „discul de tăiere” aduceți „clapeta” mașinii la mers în gol şi reporniți motorul.
c. Măriţi turaţia motorului la maxim şi utilizați „bara superioară de control” pentru a întoarce materialul din rolele de alimentare.
d. Aduceţi „clapeta” motorului la mers în gol, cuplaţi „discul de tăiere,” măriţi turaţia motorului la maxim şi reluați alimentarea materialului.
8. Procedura de oprire:
a. Plasaţi „bara superioară de control” în poziţia centrală „STOP”.
b. Aduceţi „clapeta” motorului la mers în gol, decuplaţi „discul de tăiere,” opriţi motorul şi scoateţi cheia.
c. Aşteptaţi ca discul de tăiere să se oprească. Observați fantele din carcasa discului de tăiere pentru a vă asigură că rotația s-a oprit.
IMPORTANT: Discul de tăiere va continua să se rotească un scurt timp după ce motorul s-a oprit.
Manualul de exploatare şi ghidul centrului de închiriere sunt disponibile în alte limbi. Contactați productsafety@vermeer.com.

A se vedea cealaltă parte pentru practici de siguranță

10/2013

Maşina dvs. poate avea îmbunătăţiri şi dotări care nu sunt conţinute încă în acest ghid.
Număr component 117000MD3
Vermeer Corporation îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în orice moment, fără notificare sau obligaţii.
© 2013 Vermeer Corporation. Toate drepturile rezervate.
1210 Vermeer Rd. East, Pella, IA 50219 USA

Ediția 1_01

Ghidul centrului de închiriere
Fazele exploatării şi practicile de siguranță
Tocătorul de arboret Vermeer BC230XL

Vizitați Vermeer la www.vermeer.com pentru a localiza distribuitorul local Vermeer.

Legătura la videoclipul despre
siguranţă pe vermeer.com

Asociatul sau tehnicianul centrului de închiriere va explica fiecare dintre următoarele faze ale exploatării şi practicile de siguranță înainte ca dvs. să
utilizați acest tocător de arboret.

PRACTICI DE SIGURANȚĂ

Mai jos sunt selectate mesajele de siguranţă. Informaţii suplimentare privind siguranţa sunt conținute în semnele de siguranţă de pe maşină şi
în manualul de exploatare anexat maşinii. La acest centru de închiriere aveți la dispoziție un videoclip cu exploatarea tocătorului de arboret
Vermeer și măsurile de siguranţă respective.

AVERTIZARE: Îndepărtaţi de maşină şi din zona de lucru toate persoanele străine şi
muncitorii neprotejați în timpul exploatării.

PERICOL: Crengile pot agăţa îmbrăcămintea. Rola sau lamele vă pot apuca şi trage mai

repede decât vă puteţi desprinde de creangă. Pot rezulta accidentări prin tăiere
sau deces.

•

Alimentați materialul din partea laterală a mesei de alimentare.

•

Alimentați mai întâi bază crengii.

•

Dacă purtaţi mănuşi, acestea trebuie să aibă manşete înguste strânse.

•

Utilizaţi un obiect de lemn pentru a împinge materialul scurt între rolele de alimentare.

•

Nu vă urcaţi niciodată pe masa de alimentare.

•

Feriţi-vă de rola de alimentare şi de lamele în rotaţie.

PERICOL: Cuţitele rotative din carcasa discului de tăiere pot tăia mâna.
Obiectele aruncate vă pot lovi.

•

Opriţi motorul şi aşteptați ca discul să se oprească.

•

Deschideţi apoi capacul de acces al carcasei discului de tăiere.

AVERTIZARE: Utilizați procedura de oprire explicată în manualul de exploatare înainte de a
revizui, curăţa, repara sau transporta maşina.

AVERTIZARE: Nerespectarea oricărora dintre instrucţiunile de siguranță precedente sau a celor care prezentate
pe mașină sau în manualul de exploatare poate cauza accidentări grave sau deces. Această
maşină trebuie utilizată numai în scopurile pentru care a fost destinată conform explicaţiilor din
manualul de exploatare.
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