Vermeer kedjegrävare RT60
Guide för hyrcenter
Instruktioner och säkerhetsåtgärder
Gå till Vermeer på www.vermeer.com för att hitta din lokala Vermeer-återförsäljare.
Expediten eller teknikern förklarar samtliga följande instruktioner och säkerhetsåtgärder innan du använder denna kedjegrävare.
VARNING! Maskinen får inte användas eller försöka användas förrän du är införstådd med hur man använder
den på ett korrekt och säkert sätt. Läs instruktionsboken. Läs alla varselmärken som sitter på maskinen. Om du är
osäker på innehållet eller innebörden i säkerhetsmeddelandena, eller informationen beträffande maskindriften ska
du be expediten eller teknikern om mer detaljerade uppgifter.
AVSEDD ANVÄNDNING: Vermeer RT60 är en manuellt driven kedjegrävare som används för att producera ett kontinuerligt öppet dike.

INSTRUKTIONER
1. Start av kedjegrävaren:
a. Kontrollera bränsle- och motoroljenivå och luftrenarens tillstånd innan du startar maskinen.
b. Öppna bränsleventilspaken och vrid brytaren för motorn PÅ/AV till PÅ.
c. Använd chokespaken (endast kall motor) och flytta gasspaken till 1/3 fart.
d. Dra i starthandtaget för att starta motorn. När motorn startat, öppnar du gradvis choken, sänker hastigheten till tomgång och låter motorn
värmas upp.
2. Transport av kedjegrävaren:
a. Innan maskinen transporteras på släpvagn, skall säkerhetsföreskrifterna och informationen i bruksanvisningen för släpvagnen läsas
igenom. Se till att maskinens bruttovikt ligger inom släpvagnens och det bogserande fordonets bruttoviktsgränser. Ungefärlig vikt för
RT60 är 122 kg.
b. Rengör maskinen för att förhindra att skräp faller av på vägen. Höj helt och lås grävkedjebommen och markdriftspedalen (för att
inaktivera skenorna från marken). Från marknivån trycker du ner handtagen för att höja grävhedjebommen och trycker eller drar
maskinen rakt uppför ramper och upp på släpvagnen.
c. ALTERNATIV LASTNING: Fyra lyfthandtag finns så att två personer manuellt kan lyfta upp kedjegrävaren på en lastbil eller släpvagn.
Varje person måste kunna lyfta 61 kg. Använd korrekt lyftteknik.
d. Fäst maskinen på lastbilen eller släpvagnen enligt standardförankringsrutiner med en främre och en bakre förankringspunkt. Se till att
bränsleventilen är AV för att förhindra motorn flödas.
e. Utför rutinen i omvänd ordning vid avlastning av maskinen. Se till att maskinen står på jämnt underlag. Undvik avlastning om ramperna
är hala.
3. Iordningställande av kedjegrävaren:
a. Kontakta det lokala "One-Call"-systemet (inom USA) i ditt område för att få reda på var alla underjordsinstallationer finns i närheten av
arbetsområdet.
b. Användning av maskinen kräver att du bär skyddsutrustning. Bär alltid skyddshjälm, skyddsskor, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär
reflekterande kläder, om du arbetar nära trafik.
c. Undersök arbetsområdet och leta efter hinder, tillstånd eller situationer som kan försämra körning av maskinen eller skapa säkerhetsrisk
för föraren eller andra personer. Leta efter skyltar om underjordsinstallationer, inspektionsbrunnslock, ventilationstrummor och nyligen
skedd dikesgrävning. Alla installationer i dessa områden bör vara märkta och ska undvikas.
d. Skyddsskenan och dikesrensarskon måste vara på plats på grävkedjebommen under grävning. De är avsedda att förebygga oavsiktlig
personkontakt med grävkedjan.
e. Inaktivera grävkedjan när maskinen förflyttas mellan dikena.
4. Öppna upp ett dike:
a. Ställ maskinen där dikesgrävningen ska påbörjas och starta motorn.
b. Dra upp markdriftens transportspärr för att frigöra markdriftspedalen från transportläget.
c. Flytta gasspaken till högsta varvtal och, medan du trycker ner handtagen, trycker du på kedjegrävarens lyftspak och sänker
grävkedjebommen till ett av de tre grävdjupen. Se dekalen på handtaget för motsvarande spakläge och grävdjup.
d. När du applicerar tryck på markdriftspedalen med foten, lyfter du stoppspaken och drar i grävkedjans driftspak för att starta grävkedjan.
Kedjan STANNAR när grävkedjans driftspak släpps. Höj långsamt handtagen och sänk grävkedjebommen så att grävkedjan kommer i
kontakt med marken, och påbörja diket.
MEDDELANDE: Om bommen sänks för snabbt med handtagen kommer både den och maskinen att hoppa. Använd foten på markpedalen
och applicera en liten mängd rörelse bakåt under dykskäret för att hjälpa till att reducera att bom och maskin hoppar.
e. När önskat djup uppnåtts, trycker du ner markdriftspedalen med foten för att aktivera markdriftsskenan i marken för att flytta maskinen
långsamt mot föraren. Släpp pedalen för att återställa markdriftsskenan när pedalen tryckts ner helt. Fortsätt att växelvis trycka på och
återställa markdriftspedalen för att förflytta maskinen bakåt tills diket avslutats.
5. Starta om maskin som har stannat:
a. Om grävkedjan fastnar i material och stoppar motorn, släpper du grävkedjans driftsspak och startar om motorn. Höj grävkedjebommen
något och återaktivera grävkedjans driftspak för att starta grävkedjan och frigöra hindret.
b. Sänk långsamt grävkedjebommen tillbaka till önskat grävdjup och återuppta dikesgrävningen med markdriftspedalen för att förflytta
maskinen.
6. Avstängningsrutin:
a. Släpp grävkedjans driftspak för att stoppa kedjan. Höj helt och lås grävkedjebommen med kedjegrävarens lyftspak.
b. Sänk motorhastigheten till tomgång och vrid motorbrytaren till AV-läget. Stäng av bränsleventilspaken för att förhindra att motorn flödas.
Instruktionsboken och guiden för hyrcenter finns tillgängliga på andra språk. Kontakta productsafety@vermeer.com
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Vermeer kedjegrävare RT60
Guide för hyrcenter
Instruktioner och säkerhetsåtgärder
Gå till Vermeer på www.vermeer.com för att hitta din lokala Vermeer-återförsäljare.
Expediten eller teknikern förklarar samtliga följande säkerhetsåtgärder och instruktioner innan du använder denna
kedjegrävare.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
Nedan visas några av säkerhetsmeddelandena. Ytterligare säkerhetsinformation finns på varselmärkena som sitter på maskinen, samt i
instruktionsboken som är fäst på maskinen.

VARNING! Håll alla åskådare och andra arbetare borta från maskinen och arbetsstället
medan maskinen är i drift.

VARNING! Bränsle och ångor kan explodera och brinna.
Stäng av motorn innan du fyller på bränsle. Ingen öppen eld. Rök inte.

VARNING! Glöm aldrig att kontakta ditt lokala “One-Call”-system, innan du påbörjar ett
grävprojekt, och alla företag som arbetar med installationer under jord som inte är knutna till
“One-Call”-systemet.

FARA! Att komma i kontakt med en grävkedja i rörelse, resulterar i dödsfall eller allvarlig
personskada. Dikesras kan orsaka att du ramlar på en snurrande kedja.
•

Håll dig på avstånd från en grävkedja i rörelse.

•

Justera aldrig dikesrensarenheten med grävkedjan eller motorn i gång.

VARNING! Grävkedjan kan plötsligt dra maskinen framåt om kedjegrävaren förs ned i
marken för snabbt eller om den fastnar i något föremål. Håll avstånd från hus, staket, träd
och andra föremål. Om kedjan kommer i kontakt med staket, träd eller väggar, kan detta
orsaka att kedjan snabbt klättrar uppåt, vilket kan orsaka att maskinen tippar bakåt. Allvarlig
personskada eller dödsfall kan bli resultatet, om du träffas av maskinen.
VARNING! Använd avstängningsrutinen som beskrivs i instruktionsboken innan du utför
service, rengöring eller reparationer på maskinen, eller transporterar maskinen.

VARNING! Underlåtenhet att följa föregående säkerhetsanvisningar, eller de som visas på maskinen eller i
instruktionsboken, kan resultera i allvarlig kroppsskada eller dödsfall. Denna maskin får användas endast för
dess avsedda syften enligt denna instruktionsbok.
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