Príručka požičovne strojov
Pracovný postup a bezpečnostné pokyny
Štiepkovač Vermeer BC160XL
Navštívte spoločnosť Vermeer na stránke www.vermeer.com a vyhľadajte si dílera techniky pre starostlivosť o stromy spoločnosti Vermeer vo vašom okolí.

Pred použitím tohto štiepkovača vám pracovník požičovne alebo technik vysvetlí celý nasledujúci pracovný postup a všetky bezpečnostné
pokyny.
VÝSTRAHA: Stroj nepoužívajte ani ho neuvádzajte do chodu, pokiaľ nie ste dôkladne oboznámení so správnou
obsluhou a bezpečnosťou stroja. Prečítajte si návod na obsluhu. Prečítajte si bezpečnostné symboly pripevnené
na stroji. V miestnej požičovni strojov si taktiež môžete pozrieť video o obsluhe a bezpečnosti štiepkovača
Vermeer. Ak si nie ste istí obsahom alebo významom bezpečnostných hlásení, prípadne informácií týkajúcich sa
obsluhy stroja, požiadajte pracovníka požičovne alebo technika o bližšie informácie.
URČENÉ POUŽITIE: Štiepkovače Vermeer BC160XL sú určené výhradne na štiepanie organického materiálu, ako je drevo, kôra, konáre,
kroviny a kríky.

PRACOVNÝ POSTUP
1. Transport štiepkovača:
a. Vozidlo musí mať vlečné zaťaženie min. 750 kg (1655 lb), kábel ťažného zariadenia a pripojenie cestných svetiel.
b. Otočte a zaistite podávací stôl priamo za stroj. Vyklopte podávací stôl a zaistite ho na západku. Otočte výsypku, sklopte ju a zaistite nad
motorom. Zdvihnite ťažné oje a zadné zdviháky.
2. Umiestnenie štiepkovača:
a. Stroj umiestnite do priestoru bez prekážok. NIKDY ho neumiestňujte pod orezávaný alebo odstraňovaný strom.
b. Vždy nechávajte stroj pripojený k ťažnému vozidlu a podávací stôl zostavte v minimálnej výške 24 palcov (61 cm) od zeme.
c. Umiestnite podávací stôl a zaistite ho. Zdvihnite, otočte a zaistite výsypku tak, aby štiepky smerovali mimo pracoviska.
d. Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky.
3. Spustenie štiepkovača:
a. Vysuňte rezací kotúč a nastavte hornú ovládaciu tyč podávania do strednej polohy STOP.
b. Zapnite motor a nechajte ho zahriať.
c. Rezací kotúč zasúvajte pomaly, aby ste predišli zhasnutiu motora.
d. Pridávajte plyn až na maximálnu rýchlosť motora.
e. Potiahnite hornú ovládaciu tyč podávania do polohy podávania FORWARD (Dopredu) a stlačte tlačidlo Reset/chod počas pridržania v
zadnej časti stroja. Podávacie valce sa začnú otáčať smerom FORWARD (Dopredu) a vťahovať tak materiál do štiepkovača.
Poznámka: S ovládacím systémom AutoFeed II sa podávacie valce prestanú otáčať, keď otáčky motora klesnú pod maximálnu rýchlosť,
a spustia sa znova automaticky, keď sa rýchlosť motora vráti na maximálne otáčky.
4. Tipy pre podávanie do štiepkovača:
a. Pre zníženie rizika vtiahnutia do stroja:
•
Podávajte iba zboku podávacieho stola, NIKDY nestojte priamo za ním. Podávajte hrubším koncom polena alebo konára napred.
•
Ak nosíte rukavice, musia mať úzke a priliehavé manžety. NIKDY nenoste rukavice so širokými odstávajúcimi manžetami.
•
Od rotujúceho podávacieho valca si udržujte bezpečnú vzdialenosť. NIKDY nevystupujte na podávací stôl.
•
Na posúvanie vetvičiek alebo malého a krátkeho materiálu používajte drevený predmet. NIKDY neposúvajte materiál rukami,
nohami, hrabľami, lopatou ani žiadnymi inými nedrevenými predmetmi.
b. V záujme zníženia rizika zasiahnutia materiálom pustite konár hneď, ako sa začne podávať, a potom sa odvráťte.
5. Zastavenie podávania štiepkovača:
a. Zatlačte hornú ovládaciu tyč podávania smerom k prednej časti stroja do strednej polohy STOP alebo
zatiahnite hornú ovládaciu tyč podávania smerom k zadnej časti stroja do polohy E-Stop (Núdzové zastavenie), alebo
zatlačte dolnú tyč na zastavenie podávania alebo bočnú tyč na zastavenie podávania smerom k prednej časti stroja.
6. Odstránenie upchatého materiálu:
a. Ak sa podávací valec upchá alebo zablokuje, zatlačte hornú ovládaciu tyč do polohy podávania REVERSE (Spätný chod). Premiestnite
alebo orežte materiál a opätovne začnite s podávaním do štiepkovača.
b. Ak sa rezací kotúč alebo výsypka upchá, riaďte sa pokynmi v časti Postup odstavenia stroja nachádzajúcej sa v priloženom návode na
obsluhu. Následne sa riaďte pokynmi na odstránenie upchatia výsypky.
7. Opätovné spustenie zablokovaného stroja:
a. Nastavte hornú ovládaciu tyč do strednej polohy STOP.
b. Vysuňte rezací kotúč, uberte plyn na voľnobeh a opätovne naštartujte motor.
c. Zvýšte rýchlosť motora na plné otáčky a použite hornú ovládaciu tyč na spätný chod materiálu von z podávacieho valca.
d. Uberte plyn na voľnobeh, zasuňte rezací kotúč, zvýšte rýchlosť motora na plné otáčky a pokračujte v podávaní materiálu.
8. Postup odstavenia:
a. Nastavte hornú ovládaciu tyč do strednej polohy STOP.
b. Uberte plyn na voľnobeh, vysuňte rezací kotúč, vypnite motor a vytiahnite kľúč.
c. Počkajte, kým sa rezací kotúč zastaví. Pohľadom do otvorov na kryte rezača sa uistite, že sa prestal točiť.
DÔLEŽITÉ: Po zastavení motora sa rezací kotúč bude ešte krátku dobu točiť.
Návod na obsluhu a príručka požičovne strojov sú dostupné aj v iných jazykoch. Kontaktujte nás na adrese productsafety@vermeer.com.
Operator’s manual and rental center guide are available in other languages. Contact productsafety@vermeer.com.

Bezpečnostné pokyny nájdete na opačnej strane
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Stroj môže byť vybavený vylepšeniami a prvkami, ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke.
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Spoločnosť Vermeer Corporation si vyhradzuje právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez oznámenia alebo záväzku.
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Príručka požičovne strojov
Pracovný postup a bezpečnostné pokyny
Štiepkovač Vermeer BC160XL
Navštívte spoločnosť Vermeer na stránke www.vermeer.com a vyhľadajte si dílera techniky pre starostlivosť o stromy spoločnosti Vermeer vo vašom okolí.

Pred použitím tohto štiepkovača vám pracovník požičovne alebo technik vysvetlí všetky nasledujúce bezpečnostné pokyny a celý
pracovný postup.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nižšie sú uvedené vybrané bezpečnostné pokyny. Doplňujúce bezpečnostné informácie sú obsiahnuté v bezpečnostných symboloch
umiestnených na stroji a v návode na obsluhu. V tejto požičovni strojov si môžete pozrieť video o obsluhe a bezpečnosti štiepkovača
Vermeer.

VÝSTRAHA:

Počas prevádzky stroja sa v jeho blízkosti nesmú nachádzať žiadni
diváci ani iní nechránení pracovníci.

NEBEZPEČENSTVO: Konáre môžu zachytiť odev. Valce alebo čepele vás môžu zachytiť
a vtiahnuť skôr, ako sa uvoľníte od konára. Dôsledkom môže byť
rezné poranenie alebo smrť.
•

Materiál podávajte zboku podávacieho stola.

•

Podávajte hrubšou časťou konára napred.

•

Ak nosíte rukavice, musia mať úzke a priliehavé manžety.

•

Na posúvanie krátkeho materiálu do podávacieho valca používajte drevený predmet.

•

Nikdy nevystupujte na podávací stôl.

•

Od podávacieho valca a čepelí si udržujte bezpečnú vzdialenosť.

NEBEZPEČENSTVO: Rotujúce nože v kryte rezača môžu odrezať ruku.
Môžu vás zasiahnuť vymrštené predmety.

•

Zastavte motor a počkajte, kým sa kotúč zastaví.

•

Až potom otvorte prístupovú dosku krytu rezača.

VÝSTRAHA:

Pred údržbou, čistením, opravou alebo prepravou stroja postupujte
podľa časti Postup odstavenia stroja vysvetlenej v návode na
obsluhu.

VÝSTRAHA: Pri nedodržaní hociktorého z predchádzajúcich bezpečnostných pokynov alebo pokynov zobrazených na stroji či v
návode na obsluhu by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti. Tento stroj možno použiť len na určené účely uvedené v návode
na obsluhu.
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