Výkopové rýpadlo Vermeer RT60
Návod pre centrum pre prenájom
Kroky na obsluhu a bezpečnostné postupy

Navštívte Vermeer na stránke www.vermeer.com a nájdite miestneho predajcu spoločnosti Vermeer.
Pred použitím tohto výkopového rýpadla vám partner pre prenájom alebo technik vysvetlí všetky nasledujúce kroky na obsluhu
a bezpečnostné postupy.
VÝSTRAHA: Nepoužívajte a nepokúšajte sa obsluhovať stroj, kým sa neoboznámite so správnou
obsluhou a bezpečnosťou stroja. Prečítajte si návod na obsluhu. Prečítajte si bezpečnostné symboly
umiestnené na stroji. Ak si nie ste istí obsahom alebo významom bezpečnostných pokynov alebo
informácií týkajúcich sa obsluhy stroja, opýtajte sa na podrobnosti partnera pre prenájom alebo technika.
URČENÉ POUŽITIE: Vermeer RT60 je ručne poháňané, ťahané výkopové rýpadlo, ktoré sa používa pre vytvorenie plynulej
otvorenej ryhy.
KROKY NA OBSLUHU
1. Spustenie výkopového rýpadla:
a. Pred spustením stroja skontrolujte hladinu paliva a motorového oleja a stav vzduchového filtra.
b. Otvorte „palivový ventil pákou palivového ventilu“ a prepnite spínač „Motor ZAP/VYP“ do polohy ZAP.
c. Stlačte „páku sýtiča“ (len pri studenom motore) a posuňte „páku škrtiacej klapky“ na rýchlosť 1/3.
d. Potiahnite „štartovaciu šnúru“ a naštartujte motor. Po naštartovaní motora postupne otvárajte „sýtič“, znížte rýchlosť na voľnobeh a
nechajte motor, aby sa zohrial.
2. Preprava výkopového rýpadla:
a. Pred prepravou stroja na prívese si v príručke k prívesu prečítajte bezpečnostné informácie a informácie o nakladaní. Uistite sa, že
celková hmotnosť stroja nepresahuje celkové hmotnostné limity prívesu a ťahača. Približná hmotnosť RT60 je 122 kg.
b. Očistite stroj a dbajte na to, aby sa odpad nedostal na vozovku. Úplne zodvihnite a zablokujte „výložník výkopového rýpadla“ a „pedál
pozemného posunu“ (pre zodvihnutie klinov nad povrch). Z úrovne zeme zatlačte nadol riadidlá a zodvihnite výložník výkopového
rýpadla a zatlačte alebo vytiahnite stroj priamo po rampe a na príves.
c. ALTERNATÍVNE NALOŽENIE: K dispozícii sú štyri zdvíhacie rukoväte pre dvoch ľudí na manuálne zdvihnutie výkopového rýpadla a
jeho naloženie na nákladné auto alebo príves. Každá takáto osoba musí byt’ schopná bezpečne zdvihnúť 61 kg. Používajte vhodné
zdvíhacie zariadenia.
d. Pripevnite stroj k nákladnému autu alebo prívesu s použitím štandardných postupov upevnenia s jedným upevňovacím bodom vpredu a
jedným upevňovacím bodom vzadu. Presvedčte sa, že palivový ventil je v polohe VYP, aby sa zabránilo zaplaveniu motora.
e. Pri vykladaní stroja vykonajte postup v opačnom poradí. Príves musí byť na rovnom povrchu. Neschádzajte so strojom, ak sú rampy klzké.
3. Nastavenie výkopového rýpadla:
a. Zavolajte miestny One-Call systém a informujte sa o umiestnení všetkých podzemných inžinierskych sietí v blízkosti pracovnej oblasti.
b. Pri obsluhe stroja musíte používať ochranné prostriedky. Vždy noste ochrannú prilbu, bezpečnostnú obuv, chrániče sluchu a ochranné
okuliare. Ak pracujete v blízkosti dopravnej premávky, použite reflexný odev.
c. Preskúmajte, či sa v pracovnej oblasti nevyskytujú akékoľvek prekážky, podmienky alebo situácie, ktoré by mohli zhoršiť prevádzku
stroja, alebo ktoré predstavujú bezpečnostné riziko pre obsluhu alebo iné osoby. Hľadajte znaky alebo označenia podzemnej inštalácie,
poklopov kanálov, schránok a nedávnych výkopových činností. Treba označiť všetky inžinierske siete a vyhýbať sa im.
d. Počas výkopových prác na výložníku výkopového rýpadla musí byť umiestnená ochranná závora a čistiaca lyžica výkopu. Tieto sú
určené na prevenciu prípadného osobného kontaktu s výkopovou reťazou.
e. Uvoľnite výkopovú reťaz pri presúvaní stroja medzi ryhami.
4. Výkop ryhy:
a. Umiestnite stroj na začiatok ryhy a naštartujte motor.
b. Vytiahnite „prepravnú západku pozemného posunu“ za účelom uvoľnenia „pedálu pozemného posunu“ z prepravnej polohy.
c. Posuňte „páku škrtiacej klapky“ na úplné otáčky a počas zatlačenia riadidiel nadol zatlačte „páku zdvihu výkopového rýpadla“ a spustite
výložník výkopovej reťaze do jednej z troch výkopových hĺbok. Príslušná poloha páky a výkopová hĺbka je označená na riadidlách.
d. Pri zatlačení nohou na „pedál pozemného posunu“ zodvihnite páku zastavenia a vytiahnite „páku pohonu výkopovej reťaze“ pre
spustenie výkopovej reťaze. Reťaz sa ZASTAVÍ vždy, keď sa uvoľní „páka pohonu výkopovej reťaze“. Pomaly zodvihnite riadidlá a
spustite výložník výkopového rýpadla tak, aby sa výkopová reťaz dotkla pôdy a začala robiť výkop.
POZNÁMKA: Príliš rýchle spustenie výložníka s riadidlami spôsobí veľký úder vo výložníku a odskočenie stroja. Zatlačte chodidlom na pedál
pozemného posunu a zľahka cúvnite strojom, aby sa zmiernil úder a odskočenie stroja.
e. Pri dosiahnutí požadovanej hĺbky zošliapnite „pedál pozemného posunu“ nohou, čím spustíte pohonný klin pozemného posunu do zeme a stroj
sa začne pomaly pohybovať smerom k obsluhe. Po úplnom zošliapnutí pedálu uvoľnite pedál, aby ste znovu nastavili pohonný klin pozemného
posunu. Pokračujte striedavým zošliapnutím a uvoľnením pedálu pozemného posunu, aby stroj cúval, až kým nie je výkop hotový.
5. Opakované spustenie preťaženého stroja:
a. Ak by došlo k zadretiu výkopovej reťaze o materiál a k preťaženiu motora, uvoľnite „páku pohonu výkopovej reťaze“ a znovu naštartujte motor.
Zľahka nadvihnite výložník výkopového rýpadla a znovu zapnite „páku pohonu výkopovej reťaze“ pre spustenie výkopovej reťaze a odstránenie
prekážky.
b. Pomaly spustite výložník výkopového rýpadla späť na požadovanú hĺbku výkopu a pokračujte s výkopovými prácami použitím „pedálu
pozemného posunu“ na posúvanie stroja.
6. Postup vypnutia stroja:
a. Uvoľnite „páku pohonu výkopovej reťaze“ a zastavte reťaz. Úplne zodvihnite a zablokujte výložník výkopového rýpadla pomocou „páky
zdvihu výkopového rýpadla“.
b. Znížte otáčky motora na voľnobeh a prepnite „spínač motora“ do polohy VYP. Uzatvorte palivový ventil, aby sa zabránilo zaplaveniu motora.
Návod na obsluhu a návod pre centrum pre prenájom sú k dispozícii v iných jazykoch. Kontaktujte nás na adrese productsafety@vermeer.com.

Pozrite si bezpečnostné postupy na druhej strane

Číslo dielu 105400CP8 Vydanie 1_00

04/2014
Stroj môže byt’ vybavený vylepšeniami a prvkami, ktoré ešte nie sú zahrnuté v tomto návode.
Spoločnosť Vermeer Corporation si vyhradzuje právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez oznamovacej povinnosti.
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BEZPEČNOSTNÉ POSTUPY

Nižšie sú uvedené vybrané bezpečnostné pokyny. Ďalšie bezpečnostné informácie sa nachádzajú na bezpečnostných symboloch na stroji
a v návode na obsluhu, ktorý je dodaný so strojom.

VÝSTRAHA: Keď je stroj v prevádzke, v jeho blízkosti nesmú byt’ žiadne prizerajúce sa
osoby ani nechránení pracovníci.
VÝSTRAHA: Palivo a výpary môžu vybuchnúť a horieť.
Pred dopĺňaním paliva vypnite motor. Nemanipulujte s ohňom. Nefajčite.

VÝSTRAHA: Skôr než začnete akékoľvek výkopové práce, nezabudnite kontaktovať
miestny One-Call systém vo vašej oblasti a akýkoľvek podnik spravujúci inžinierske siete,
ktorý nie je účastníkom One-Call systému.

NEBEZPEČENSTVO: Kontakt s pohybujúcou sa výkopovou reťazou bude mať za následok
smrť alebo vážny úraz. Zrútenie výkopu môže spôsobiť, že spadnete na pohybujúcu sa reťaz.
•

Nezdržujte sa v blízkosti pohybujúcej sa výkopovej reťaze.

•

Nikdy nenastavujte čistič výkopu, ak je zapnutá výkopová reťaz alebo motor.

VÝSTRAHA: Výkopová reťaz môže náhle stroj potiahnuť smerom vpred, ak je výkopové rýpadlo
prirazené k zemi príliš rýchlo alebo ak sa zachytí o nejaký predmet. Držte sa v bezpečnej
vzdialenosti od domov, plotov, stromov a iných predmetov. Kontakt výkopovej reťaze s oploteniami,
stromami alebo stenami môže spôsobiť rýchle stúpanie reťaze smerom nahor a odhodenie stroja
dozadu. Úder spôsobený strojom môže mat’ za následok vážne zranenie alebo smrť.
VÝSTRAHA: Pred vykonaním servisu, čistením, opravou alebo prepravou stroja použite
postup odstavenia stroja popísaný v návode na obsluhu.

VÝSTRAHA: Nedodržanie niektorých z predchádzajúcich bezpečnostných pokynov alebo pokynov uvedených
na stroji alebo v návode na obsluhu môže mat’ za následok vážne zranenie alebo smrť. Tento stroj možno
použiť len na určené účely tak, ako je uvedené v návode na obsluhu.
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