Ghidul centrului de închiriere

Fazele exploatării şi practicile de siguranță
Maşina de tăiat cioturi Vermeer SC222
Maşina de tăiat cioturi Vermeer SC252
(Seria: 15000 și anterioare fără prezenţa
operatorului)
Maşina de tăiat cioturi Vermeer SC352

Vizitaţi vermeer.com
pentru a viziona
videoclipul cu
măsurile de
siguranţă și
exploatarea mașinii
de tăiat cioturi

Asociatul sau tehnicianul centrului de închiriere va explica fiecare dintre următoarele faze ale exploatării şi practicile de siguranță înainte ca
dvs. să utilizați această maşină de tăiat cioturi.
AVERTIZARE: Nu utilizați și nu încercați să exploatați maşina până nu ați înțeles exploatarea corectă şi măsurile de
siguranţă la utilizarea acestei maşini de tăiat cioturi. Citiţi manualul de exploatare. Citiți semnele de siguranţă prinse pe
maşină. În plus, la centrul de închiriere aveți la dispoziție un videoclip cu exploatarea maşinii Vermeer de tăiat cioturi 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 închiriere.
DESTINAŢIE: Vermeer SC222, SC252 și SC352 sunt maşini de tăiat cioturi acționate pedestru, destinate exclusiv
îndepărtării cioturilor şi rădăcinilor de copaci la un nivel sub cel al solului, prin tăiere şi măcinare.

FAZELE EXPLOATĂRII

1. Transportul mașinii de tăiat cioturi:
a. Înainte de a transporta maşina pe o remorcă, citiţi manualul remorcii sau al camionului pentru informaţii privind măsurile de protecţie şi
încărcarea.
b. Înainte de încărcare, curățați maşina pentru a feri autostrada de reziduuri. Ridicaţi şi centraţi discul de tăiere. Cuplați opritoarele roții de
antrenare (SC222 și SC252) sau blocajul diferenţialului (SC372) pentru a împiedica rotirea maşinii în timpul încărcării. De la nivelul solului,
conduceți mașina drept pe, și de pe remorcă sau camion.
c. După încărcare, coborâți discul de tăiere pe platforma remorcii sau camionului. Sau, dacă mașina este echipată (SC222 și SC252), instalaţi
tubul, ştiftul şi şplintul de blocare pentru transport, pentru a susține catargul în poziție ridicată. Utilizați bucle de ancorare și procedee standard
de ancorare pentru a asigura mașina pentru transport.
2. Pregătirea mașinii de tăiat cioturi:
a. Contactați sistemul One-Call din zona dvs. şi cereți amplasamentul tuturor utilităţilor subterane din zona lucrării.
b. Verificaţi toate nivelurile lichidelor din maşină și starea filtrului de aer înainte de a porni maşina.
c. Pentru a exploata maşina trebuie să purtaţi echipament de protecţie. Purtați întotdeauna cască, încălţăminte de protecţie, protectoare pentru
auz şi protectoare pentru ochi şi faţă. Dacă lucraţi în apropierea unor zone de trafic, purtaţi îmbrăcăminte reflectorizantă.
d. Inspectaţi locul lucrării și îndepărtaţi bucăţile de lemn detaşate, pietrele, bucăţile de sârmă, şi alte resturi din jurul cioturilor.
e. Fiţi extrem de precaut când lucrați pe pante, unde există pericol de răsturnare. Conduceți mașina pe terenul în pantă cu comenzile
operatorului în partea de sus.
f.
Decuplaţi discul de tăiere când treceți printre cioturi. Nu vă urcaţi niciodată pe maşină în timpul deplasării.
3. Pornirea maşinii de tăiat cioturi:
a. Cu comutatorul de antrenare a discului de tăiere decuplat, treceți accelerația la turația mijlocie și trageţi în afară butonul de șoc. Porniţi
motorul. La încălzirea motorului, treceți butonul de șoc în poziția de mers și reduceți turația la mers în gol.
b. Cuplaţi şi decuplaţi discul de tăiere numai cu motorul la turaţia de ralanti.
4. Măcinarea cioturilor:
a. Utilizați manetele de comandă a deplasării pe teren și de direcție pentru a poziționa mașina cu discul de tăiere centrat și la marginea de sus a
ciotului. Decuplarea unui opritor al roții de antrenare, sau a blocării diferențialului (SC352) va ușura rotirea mașinii. Cuplaţi la loc opritoarele
înainte de a începe tăierea cioturilor.
b. Cu motorul la turația de mers în gol, cuplaţi comutatorul antrenării discului de tăiere pentru a crește turația motorului la maxim și utilizați
maneta de comandă a pendulării pentru a efectua o tăietură uşoară prin ciot.
c. Cu discul de tăiere plasat lateral faţă de ciot, coborâți discul de tăiere şi efectuaţi o tăietură mai adâncă. Mărimea şi viteza tăierii depind de
duritatea lemnului.
d. Repetați până realizați adâncimea cerută sau ați tăiat până la jumătatea diametrului discului de tăiere. Nu tăiaţi niciodată sub ciot. Tăierea sub
ciot poate cauza reculuri violente şi deteriorarea componentelor mașinii.
e. Ridicați discul de tăiere și utilizați maneta de comandă a deplasării pe teren pentru a deplasa maşina mai adânc în ciot și repetați tăietura. Cu
ajutorul manetei de înălţime a discului de tăiere, potriviți controlul vitezei de deplasare după caz pentru a deplasa lin maşina mai adânc în ciot
fără a merge prea departe.
5. Îndepărtarea aşchiilor:
a. Dacă acumularea de aşchii împiedică funcţionarea maşinii, ridicați și decuplaţi discul de tăiere și retrageți maşina din ciot.
b. Urmaţi procedeul de oprire, aşteptați până ce discul de tăiere se oprește şi îndepărtați aşchiile cu grebla sau lopata.
c. Reporniți maşina, aduceți-o înapoi în poziție și reluați operațiunea.
6. Procedeul de oprire:
a. Reduceţi turaţia motorului la cea de mers în gol.
b. După ce motorul atinge turația de mers în gol, decuplați comutatorul antrenării discului de tăiere.
AVERTIZARE: Discul de tăiere va continua să se învârtă un scurt timp după ce ambreiajul a fost decuplat.
c. Opriţi motorul şi scoateţi cheia. Așteptați ca discul de tăiere să se oprească înainte de a părăsi comenzile operatorului.
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
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Asociatul sau tehnicianul centrului de închiriere va explica fiecare dintre următoarele faze ale exploatării şi practicile de siguranță înainte ca
dvs. să utilizați această maşină de tăiat cioturi.

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 maşinii
Vermeer de tăiat cioturi și măsurile de siguranţă respective.

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

PERICOL: Contactul cu discul de tăiere în rotaţie cauzează accidentări grave, mutilare, sau deces.

•

Discul de tăiere în rotaţie poate arunca obiecte.

•

Menţineţi jos apărătoarea discului de tăiere. Feriţi-vă. Scoateți din funcțiune discul de tăiere înainte
de a transporta maşina.

AVERTIZARE: Obiectele împroşcate de discul de tăiere în rotaţie pot accidenta operatorul.

•

Îndepărtaţi bucăţile de lemn detaşate, excrescenţele, pietrele, bucăţile de sârmă, şi alte resturi de la ciot şi
din zona de lucru.

•

Purtaţi cască, protecţie pentru ochi şi mască de protecţie a feţei.

AVERTIZARE: Răsturnarea maşinii poate strivi, cauzând accidentări grave sau deces.

•

Nu vă urcaţi pe maşină când acţionaţi sistemul de deplasare pe teren.

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 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.

A se vedea cealaltă parte pentru fazele exploatării
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