Guia da Central de Aluguéis
Instruções de Operação e Práticas de Segurança
Destocador Vermeer SC30TX
Visite www.vermeer.com para encontrar seu Distribuidor Vermeer local.

Visite
vermeer.com para
assistir ao vídeo
de segurança e
operação do
destocador

Seu locador associado ou técnico irá explicar cada um das instruções de operação e práticas de segurança a seguir, antes
de você usar este destocador.
ADVERTÊNCIA: Não use ou tente operar a máquina até que você tenha compreendido a operação
correta e segura deste destocador. Leia o manual de operação. Leia os adesivos de segurança
presentes na máquina. Além disso, um Vídeo de Operação e Segurança dos Destocadores
Vermeer está disponível em sua central de aluguéis. Se você possui dúvidas sobre o conteúdo ou
significado das mensagens de segurança ou informações relacionadas à operação da máquina,
consulte seu locador associado ou técnico para obter mais detalhes.
USO PRETENDIDO: O Vermeer SC30TX é um destocador sobre esteiras autopropelido e operado por pedestre projetado para o
uso exclusivo na remoção de tocos e raízes de árvores até o nível abaixo do solo através de corte e trituração.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
1. Transporte do Destocador:
a. Antes de transportar a máquina em um reboque ou caminhão, leia o manual do reboque ou caminhão para obter
informações de segurança e de carregamento.
b. Antes de carregar a máquina, levante e centralize a roda cortadora. A partir do nível do solo, conduza a máquina em linha
reta para cima ou para fora do reboque ou caminhão. Limpe a máquina para que detritos não caiam na rodovia.
c. Após carregá-la, abaixe a roda cortadora na plataforma do reboque ou caminhão. Use o procedimento padrão de
amarração para prender a máquina nos quarto cantos antes de transportá-la.
2. Preparação do Destocador:
a. Contate a defesa civil de sua área para solicitar a localização de todas as redes subterrâneas próximas à área de trabalho.
b. Verifique o nível de todos os fluidos da máquina e o estado do filtro de ar antes de ligá-la.
c. A operação da máquina requer o uso de equipamentos de proteção. Use sempre capacete, botas de segurança, protetores
auriculares e proteção para os olhos e rosto. Ao trabalhar próximo ao tráfego, use roupas refletivas.
d. Inspecione o local de trabalho e remova pedaços soltos de madeira, pedras, arames ou outros detritos em volta do toco.
e. Tenha muito cuidado ao operar em encostas onde haja o risco de tombamento. Opere a máquina na direção em que o
operador fique no lado de cima.
f. Desligue a roda cortadora ao deslocar entre tocos. Nunca suba na máquina.
3. Ligar o Destocador:
a. Durante a partida, NÃO toque a “Alavanca de Controle da Lança”. Isto permite que o sistema de presença do operador seja
calibrado após o motor ser ligado e antes da operação ser iniciada.
b. Ajuste o “Acelerador” na rotação média e gire a “chave de ignição” no sentido horário para ligar o motor. Reduza a rotação
do motor para a marcha-lenta e deixe o motor aquecer.
4. Triturando Tocos:
a. Use as “Alavancas de Deslocamento” para posicionar a máquina com a roda cortadora na borda superior do toco.
b. Coloque a mão na “Alavanca da Lança” para ativar o controle de presença do operador. A “Luz de Presença do Operador”
verde na estação do operador liga e permanece fixa enquanto o operador mantiver contato com a alavanca de controle. O
sistema de presença do operador não irá permitir o acionamento da roda cortadora com a mão fora da alavanca.
c. Se o “Indicador de Presença do Operador” não acender, libere a alavanca por pelo menos 1 segundo para permitir a
calibração e em seguida coloque a mão de volta na alavanca.
d. Ligue o interruptor da “Roda Cortadora”. A luz de “Roda Cortadora Ligada” verde na estação do operador acende. A roda
cortadora será desligada se o contato da mão com a “Alavanca da Lança” for interrompido por 1 segundo.
e. Aumente a rotação do motor até a máxima rpm e use a “Alavanca da Lança” para fazer um passe suave de corte no toco.
f. Com a roda cortadora ao lado do toco, abaixe a roda cortadora e faça um passe de corte mais profundo. O tamanho e a
velocidade do corte dependem da dureza da madeira.
g. Repita até atingir a profundidade desejada ou até atingir metade do diâmetro da roda cortadora. Nunca corte o toco por
baixo. Cortá-lo por baixo pode fazer a máquina mover-se violentamente para trás e danificar componentes.
h. Levante a roda e use as alavancas de “Deslocamento” para aproximar a máquina do toco e repita os passos de corte.
5. Removendo Resíduos
a. Se o acúmulo de resíduos interferir na operação, levante e desligue a roda cortadora e afaste a máquina do toco.
b. Siga o procedimento de desligamento. Limpe os resíduos com um ancinho ou pá.
c. Ligue de volta a máquina, retorne para a posição de corte e retome a operação.
6. Procedimento de Desligamento
a. Mantenha uma mão na “Alavanca da Lança” e reduza a rotação do motor para a marcha-lenta.
b. Após o motor atingir a marcha-lenta, desligue o interruptor da “Roda Cortadora” ou libere a alavanca de controle.
ADVERTÊNCIA: A roda cortadora continuará girando após um curto período após a embreagem ter sido desligada.
c. Desligue o motor e remova a chave. Aguarde a roda cortadora parar de girar antes de deixar os controles de operação.
e. Ao desligar em um declive, posicione a máquina transversalmente ao declive para impedi-la de mover-se da posição
estacionada. Se não for possível, aplique o pino ou freio de estacionamento (dependendo de qual a máquina é equipada).
O manual de operação e o guia da central de aluguéis estão disponíveis em outros idiomas. Contate productsafety@vermeer.com
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Seu locador associado ou técnico irá explicar cada um das práticas e segurança e instruções de operação a seguir, antes
de você usar este destocador.

PRÁTICAS DE SEGURANÇA
Encontram-se abaixo mensagens de segurança selecionadas. Informações de segurança adicionais são encontradas
nos adesivos de segurança na máquina e no manual de operação preso à máquina. Um vídeo de operação e segurança
do destocador Vermeer está disponível em sua central de aluguéis.

ADVERTÊNCIA: Mantenha todos os espectadores e trabalhadores sem proteção distantes da
máquina e da área de trabalho durante a operação.

PERIGO: Entrar em contato com a roda cortadora irá resultar em ferimentos graves,
desmembramento ou morte.
•

A roda cortadora girando pode lançar objetos.

•

Mantenha a proteção da roda cortadora abaixada. Mantenha distância. Desligue a alimentação
da roda cortadora antes de transportar a máquina.

ADVERTÊNCIA: Objetos lançados pela roda cortadora girando podem ferir o operador.

•

Remova pedaços soltos de madeira, vegetações secundárias, pedras, arames e outros detritos
do toco e da área de trabalho.

•

Use capacete, óculos de segurança e proteção para a face.

ADVERTÊNCIA: O tombamento/capotamento pode esmagar.
•

Evite situações onde haja o risco de capotamento.

•

Mantenha os pés afastados das esteiras.

•

Não permita que subam na máquina.

ADVERTÊNCIA: Use o Procedimento de Desligamento explicado no manual de operação antes
da manutenção, limpeza, reparo ou transporte da máquina.
ADVERTÊNCIA: Não seguir qualquer uma as instruções de segurança anteriores ou aquelas indicadas na máquina ou
no manual de operação pode resultar em ferimentos graves ou morte. Esta máquina deve ser utilizada unicamente
para os propósitos os quais foi projetada conforme explicado no manual de operação.
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