Guia dos Centros de Aluguer
Passos Operacionais e Práticas de Segurança
Desbastador de Cepos SC30TX Vemeer
Visite a Vermeer em www.vermeer.com para localizar o seu representante local da
Vermeer sobre os Cuidados a ter com as Árvores.

Visite vermeer.com
para ver o Vídeo de
Operações e
Segurança do
Desbastador de
Cepos

O técnico ou o funcionário do centro de aluguer explicará cada um dos seguintes passos opcionais e práticas de segurança antes de
utilizar este desbastador de cepos.
AVISO: Não utilize nem tente operar a máquina até compreender devidamente o funcionamento e segurança deste
desbastador de cepos. Leia o manual de operações. Leia os sinais de segurança afixados na máquina. Além disso,
o Vídeo de Operações e Segurança do Desbastador de Cepos Vermeer está disponível para ver no Centro
de Aluguer. Se tiver dúvidas quanto ao conteúdo ou significado das mensagens de segurança ou quanto às
informações referentes ao funcionamento da máquina, entre em contacto com o funcionário ou técnico do centro de
aluguer para obter mais detalhes.
USO PREVISTO: Os desbastadores de cepos SC30TX Vermeer são auto-propulsados, operados por condutores apeados e foram concebidos
para remoção de cepos e raízes abaixo do nível do solo, cortando e triturando.

PASSOS OPERACIONAIS
1. Transporte do Desbastador de Cepos:
a. Antes de transportar a máquina num reboque ou camião, leia o manual do reboque ou do camião para obter informações de segurança e
de carregamento.
b. Antes de efetuar o carregamento da máquina, eleve e centre o disco de corte. Desde uma posição ao nível do solo, conduza a máquina a
direito para/do reboque ou camião. Limpe a máquina para impedir a dispersão de detritos na via pública.
c. Depois de efetuar o carregamento, baixe o disco de corte na plataforma do reboque ou camião. Use procedimentos padrão de amarração
para segurar a máquina nos quatro cantos antes do transporte.
2. Preparação do Desbastador de Cepos:
a. Contacte as autoridades locais ou empresas de serviços públicos responsáveis pelas instalações de utilidades na sua área para solicitar a
localização das infra-estruturas de rede pública no subsolo próximo da sua área de trabalho.
b. Verifique todos os níveis de fluídos na máquina, bem como a condição do filtro purificador do ar antes de arrancar a máquina.
c. A operação da máquina requer a utilização de equipamento de proteção. Use sempre um capacete sólido de segurança, calçado de
segurança, proteção auditiva, proteção ocular e viseira facial. Se estiver a trabalhar perto de trânsito rodoviário, use vestuário refletor.
d. Examine a área de trabalho e remova obstruções como pedaços de madeira soltos, pedras ou outros detritos próximo d(o) cepo(s).
e. Use extrema precaução quando estiver a operar em encostas onde pode ocorrer um capotamento. Conduza a máquina na direção que
permita ao operador estar localizado na parte ascendente da encosta.
f.
Desengate o disco de corte quando estiver a conduzir entre cepos. Nunca se sente na máquina quando esta se encontra em movimento.
3. Arranque do Desbastador de Cepos:
a. NÃO toque na alavanca de controlo da lança ao arrancar a máquina. Isto permite que o sistema de deteção da presença do operador seja
calibrado depois do motor arrancar e antes do início da operação.
b. Coloque a aceleração a meia velocidade e rode o interruptor da chave de ignição no sentido dos ponteiros do relógio para arrancar o
motor. Reduza a velocidade da máquina para a velocidade ao ralenti e aguarde que o motor aqueça.
4. Trituração do Cepo:
a. Use as alavancas de controlo de transmissão no solo para posicionar a máquina com o disco de corte no bordo superior do cepo.
b. Coloque a sua mão na alavanca de controlo da lança para ativar o controlo da presença do operador. A luz verde indicadora da presença
do operador na estação do operador acende e permanece acesa desde que o operador mantenha a mão em contacto com a alavanca de
controlo. O sistema de deteção da presença do operador não permitirá o engate do disco de corte exceto se a mão estiver em contacto
com a alavanca de controlo.
c. Se a luz indicadora da presença do operador não acender, solte a alavanca durante, pelo menos, um segundo, para permitir a
recalibramento e, em seguida, volte a colocar a mão na alavanca.
d. Engate o interruptor da transmissão do disco de corte. A luz verde indicadora do engate do disco de corte acende na estação do operador.
O disco de corte desengatará se o contacto da mão com a alavanca de controlo da lança for interrompido por 1 segundo.
e. Aumente a velocidade do motor para as rpm máximas e use a alavanca do controlo da lança para efectuar um corte de passagem ligeira
através do cepo.
f.
Posicionado o disco de corte na parte lateral do cepo, baixe o disco de corte e faça um corte mais penetrante. O tamanho e a velocidade
do corte dependem da dureza da madeira.
g. Repita até obter a profundidade desejada ou corte até atingir metade do diâmetro do disco de corte. Nunca se deve cortar o cepo pela
base. Tal procedimento pode causar um ricochete violento da máquina e danos nos componentes.
h. Suba o disco de corte e use as alavancas de controlo da transmissão no solo para mover a máquina mais profundamente no cepo e repita
as passagens de corte.
5. Remoção de Estilhas:
a. Se a acumulação de estilhas interferir com o funcionamento da máquina, eleve e desengate o disco de corte e mova a máquina afastandoa do cepo.
b. Siga o procedimento para desligar a máquina. Retire as estilhas usando um ancinho ou uma pá.
c. Volte a arrancar a máquina, regresse à posição anterior e continue a operação.
6. Procedimento para Parar:
a. Mantenha uma mão na alavanca de controlo da lança e reduza a velocidade do motor para a velocidade ao ralenti.
b. Depois do motor atingir a velocidade de ralenti, desengate o interruptor da transmissão do disco de corte ou solte a alavanca do controlo.
AVISO: O disco de corte continuará a rodar durante um curto período de tempo depois da embraiagem ter sido desengatada.
c. Desligue o motor e retire a chave de ignição. Aguarde que o disco de corte deixe de rodar antes de abandonar os controlos do operador.
d. Se desligar a máquina quando estiver numa encosta, rode a máquina de forma a que esta fique posicionada transversalmente
relativamente à encosta para evitar que comece a deslocar-se desde a sua da posição de estacionamento. Se tal não for possível, aplique
o pino de estacionamento ou o travão de estacionamento (dependendo da forma como a máquina está equipada).
O manual do operador e o guia de dos centros de aluguer estão disponíveis noutros idiomas. Contacte: productsafety@vermeer.com.

Consulte o outro lado quanto às Práticas de Segurança
09/2014

A sua máquina pode ter aperfeiçoamentos e funções do produto ainda não contidos neste guia.
A Vermeer Corporation reserva-se o direito de efectuar alterações em qualquer altura sem aviso ou obrigação.
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O técnico ou o funcionário do centro de aluguer explicará cada um dos seguintes passos operacionais, bem como as práticas de
segurança antes de usar este desbastador de cepos.

PRÁTICAS DE SEGURANÇA
Abaixo estão indicadas as mensagens de segurança selecionadas. Encontrará informações de segurança adicionais nos sinais de
segurança afixados na máquina e no manual do operador que se encontra junto à máquina. Um Vídeo de Operações e Segurança do
Desbastador de Cepos Vermeer está disponível no cetro de aluguer para ver.

AVISO: Mantenha todos os espectadores e trabalhadores não protegidos afastados da máquina e da área
de trabalho quando a máquina se encontra em funcionamento.

PERIGO: O contacto com o disco de corte em movimento resultará em lesões corporais graves,
desmembramento ou morte.

•

O disco de corte em movimento pode projetar objetos.

•

Mantenha o resguardo do disco de corte descido. Mantenha-se afastado. Desligue a alimentação do disco
de corte antes de efetuar o transporte da máquina.

AVISO: Os objetos projetados por um disco em rotação podem causar lesões no operador.

•

Remova pedaços de madeira soltos, crescimento secundário, pedras, arame e outros detritos do cepo e da
restante área de trabalho.

•

Use um capacete de segurança, proteção ocular e viseiras faciais.

AVISO: O capotamento/atropelamento pode esmagar.
•

Evite situações onde possa ocorrer um capotamento.

•

Mantenha os pés afastados das lagartas.

•

Não permita que uma pessoa se sente na máquina quando em movimento.

AVISO: Use o Procedimento para Desligar explicado no manual do operador antes de proceder à revisão,
limpeza, reparação ou transporte da máquina.

AVISO: A não observação de qualquer das instruções de segurança precedentes ou das que se encontram afixadas na máquina ou
no manual do operador poderá conduzir a lesões corporais graves ou morte. Esta máquina deve ser usada apenas para os fins a que
se destina, conforme explicado no manual do operador.

Consulte o outro lado quanto aos Passos Operacionais
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A sua máquina pode ter aperfeiçoamentos e funções do produto ainda não contidos neste guia.
A Vermeer Corporation reserva-se o direito de efectuar alterações em qualquer altura sem aviso ou obrigação.
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