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 Guide til udlejningscenter med 
driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger 

Vermeer S925TX minilæsser 

 
Gå til support/safety 
på www.vermeer.com 
for sikkerhedsvideoer 
og andre ressourcer 

Gå til Vermeer på vermeer.com for at finde din lokale Vermeer-forhandler. 
  

Dit udlejningspersonale eller din tekniker vil forklare hver af følgende driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger, før du anvender denne maskine. 
 

ADVARSEL: Maskinen må ikke benyttes eller tages i brug før du forstår maskinens korrekte drift og sikkerhed. Læs 
betjeningshåndbogen. Læs sikkerhedsmærkaterne på maskinen. Ydermere har dit udlejningscenter en video om drift og sikkerhed af 
Vermeer minilæsseren til rådighed til gennemsyn. Hvis du ikke er sikker på indholdet eller betydningen af sikkerhedsmeddelelserne eller 
information angående maskindrift, kan du bede udlejningspersonalet eller tekniker om oplysninger. 

 
KORREKT ANVENDELSE: Vermeer S925TX minilæsseren er en selvkørende maskine med larvebånd med betjeningsstation, som kan udstyres med forskellige redskaber 
til let og middel arbejde. Den er beregnet til korte køreture og arbejde på mindre områder. 
 

DRIFTSPROCEDURER 
1. Motorstart: 

a. Efterse alle væskeniveauer i maskinen og luftfilterets tilstand før maskinen startes. 
b. Stå med begge fødder på den bageste platform for at aktivere operatørtilstedeværelse. 
c. Sæt kontrolfunktionerne kørsel og redskaber i FRIGEAR. 
d. Hvis maskinen er udstyret med en forvarmer, holdes forvarm-positionen inde, til kontrollampen går ud. 
e. Brug tændingskontakten til at starte motoren. Når motoren starter, holdes gasreguleringen ved lav hastighed, så motoren kan varme op. 

2. Landevejstransport: 
a. Læs trailerens vejledning angående sikkerhedsforanstaltninger og oplysninger om pålæsning, før maskinen transporteres på en trailer. Sørg for, at maskinens bruttovægt med 

redskaber er inden for anhængerens og det trækkende køretøjs bruttovægtbegrænsning. Omtrentlig maskinvægt med en skovl i standardstørrelse er 1.588 kg. Der henvises til 
vedligeholdelseshåndbogen for vægt på andre maskinkonfigurationer. 

b. Rens maskinen for at holde landevejen ren. Anbring maskinen, så den flugter med trailerens ramper, sæt gasreguleringen til halv hastighed. Når traileren er koblet til 
trækkøretøjet og parkeret på plant terræn, køres maskinen langsomt og let direkte på traileren, hvorefter den standses, når fastspændingspositionen er nået. Undgå 
aflæsning, hvis ramperne er glatte. BEMÆRK: Bak op af ramperne og kør lige frem ned ad ramper med standardskovl, forgafler eller intet ekstraudstyr. Kørsel med 
operatøren ned ad bakken kan resultere i at maskinen vipper baglæns. Kør fremad op ad ramperne og bak ned ad ramperne med redskaber, som vejer over 90 kg. 
Nedadkørsel med den tunge redskabsende kan medføre, at maskinen vipper fremad. Kør altid på ramperne med redskabet så lavt som det er praktisk muligt. 
Undgå for meget styring på ramper. 

c. Sænk redskabet helt ned på ladet. Stop motoren og tag nøglen ud. 
d. Fastgør maskinen til traileren med standard fastbindingsprocedurer med et fastbindingspunkt foran og to fastbindingspunkter bagtil. Fastgør alle løse redskaber. 
e. Udfør proceduren i omvendt rækkefølge for at læsse maskinen af traileren. Sørg for, at traileren er på plant terræn. Undgå aflæsning, hvis ramperne er glatte. 

3. Klargøring: 
a. Kontakt det lokale Ledningsejerregister i dit område for at få lokaliteten på alle nedgravede installationer i nærheden af arbejdsområdet. 
b. Under arbejdet med denne maskine er det påkrævet at bruge beskyttelsesudstyr. Brug altid sikkerhedshjelm, sikkerhedssko, høreværn og sikkerhedsbriller. Hvis der 

arbejdes i trafikerede områder, skal tøj med refleksstriber anvendes. 
c. Undersøg arbejdsområdet for eventuelle hindringer, tilstande eller situationer, som kan svække maskinens drift eller udgøre en sikkerhedsfare for operatøren eller andre 

personer. Se efter tegn på eller afmærkninger til underjordiske installationer, mandehulsdæksler, påfyldningsbrønde og nylig rendegravningsaktivitet. Alle installationer i disse 
områder bør være markeret og undgås. Se efter og hold afstand fra stejle skrænter, bredder, overhæng, udfald og render, som kan styrte sammen. Brug oplysningerne på 
sikkerhedsmærkaterne på maskinen og i brugerhåndbogen sammen med din gode dømmekraft, når du skal vurdere farer og sikkerhedsforanstaltninger. 

d. Se brugerhåndbogen for nærmere instruktioner angående montering og fjernelse af redskaber og tilslutning af evt. hydrauliske redskabsfunktioner. 
ADVARSEL: Brug af uautoriserede redskaber kan give problemer med styring, standsning, stabilitet og anden uønsket præstation eller 
håndteringskarakteristikker. Anvend aldrig uautoriserede redskaber. 

4. Kørsel af maskinen: 
a. Anbring hænderne, med håndfladerne nedad, på håndtaget, så fingrene er på håndtagets fremadgående område og håndfladerne på håndtagets bageste del, med 

styregrebskuglen hvilende mellem tommel- og pegefingeren. Dette giver et godt tag og god kontrol over grebet. 
b. Kør maskinen med en hastighed, der er passende for terrænet. Hold altid begge hænder fast på håndtaget, når maskinen flyttes. Før kontrolfunktionerne til FRIGEAR, 

før hænderne fjernes fra håndtaget. 
c. Flyt langsomt køregrebet for at begynde at flytte maskinen jævnt. Undgå pludselig standsning, start eller drejning, medmindre det er nødvendigt. 
d. Når der køres over for eksempel en kantsten, bump eller fordybninger, kan maskinen hurtigt hælde fremad eller tilbage. Hold øje med sådanne genstande og kør meget 

forsigtigt. Undgå høj hastighed, pludselige drejninger og terræn, som kan gøre maskinen ustabil. 
5. Gravning, fyldning og tømning af skovlredskabet: 

a. Se brugerhåndbogen for nærmere oplysninger om skovlredskabet og dets anvendelse. 
6. Flytning af maskinen med en last: 

a. Når maskinen flyttes, skal den lastede skovl være så lavt som det er praktisk muligt (bæreposition). Løft kun skovlen tilstrækkelig til at undgå hindringer på jorden. 
b. Når maskinen flyttes på en skråning med en lastet skovl, skal maskinen op eller ned ad skråningen med skovlen OP AD skråningen. Når maskinen flyttes på en skråning med 

en tom skovl, skal maskinen op eller ned ad skråningen med skovlen NED AD skråningen. Undgå at køre maskinen på tværs af en skråning eller hældning. 
7. Nedlukningsprocedure: 

a. Parker maskinen på plan overflade og sæt kontrolfunktionerne kørsel og redskaber i FRIGEAR. 
b. Sænk redskabet helt til jorden. 
c. Sænk motorhastigheden til tomgang, lad den køre i mindst 15 sekunder for at køle af og sluk derefter motoren og tag nøglen ud. 

 
Brugerhåndbogen og guiden til udlejningscenteret fås på andre sprog. Kontakt productsafety@vermeer.com. 

 
Se den anden side for 

sikkerhedsforanstaltninger. 

http://www.vermeer.com/
http://www.vermeer.com/
mailto:productsafety@vermeer.com
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 Guide til udlejningscenter med 
driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger 

Vermeer S925TX minilæsser 

 
Gå til support/safety 
på www.vermeer.com 
for sikkerhedsvideoer 
og andre ressourcer 

Gå til Vermeer på vermeer.com for at finde din lokale Vermeer-forhandler. 
  

Dit udlejningspersonale eller din tekniker vil forklare hver af følgende sikkerhedsforanstaltninger og driftsprocedurer før du anvender denne maskine. 
 

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
Nedenfor er udvalgte sikkerhedsmeddelelser. Yderligere sikkerhedsoplysninger er indeholdt på sikkerhedsmærkater på maskinen og i brugerhåndbogen, som er 
tilkoblet maskinen. 

 
ADVARSEL: Tilskuere og kolleger uden beskyttelse skal forbydes adgang til maskinen og arbejdsområdet, når 
maskinen er i gang. 

 

                                       ADVARSEL: Før du begynder at grave, skal du kontakte det lokale Ledningsejerregister i dit område og ethvert 
forsyningsselskab, som ikke abonnerer på Ledningsejerregisteret. 

 
 
 

ADVARSEL: Pludselig bevægelse og ujævnt terræn kan kaste operatøren af maskinen. 
 

Undgå pludselig start, 
standsninger og drejninger. 

 
Hold begge hænder 
forsvarligt på greb. 

Sænk farten på ujævne terræner. 
 

Hold begge fødder på platformen. 

 

ADVARSEL: Kørsel på skrænter eller med hævet last kan resultere i væltning. Dette 
kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald. 

 
 

Kør altid med belastningen sænket, når der køres op eller ned ad hældninger. Det kan 
også være nødvendigt at holde den tunge ende op ad bakke for ekstra stabilitet. 

 
Den angivne belastningskapacitet må ikke overskrides. Last på en fast og plan overflade. Stå 
ikke af platformen med et hævet læs. 

 

ADVARSEL: Nedfaldende 
last kan knuse. 

 
Hold lasten lige, når 
udliggerne hæves 

ADVARSEL: Føreren kan falde af og blive 
kvæstet eller dræbt. Passagerer må ikke 
transporteres. 

 
ADVARSEL: Genstand bagved kan kvæste. Se 
bagud, når der skal bakkes. 

 
ADVARSEL: Arbejd aldrig under et redskab, medmindre det er tilstrækkelig understøttet for at undgå at det 
uventet falder ned. 

 
ADVARSEL: Brug nedlukningsprocedure som forklaret i brugerhåndbogen før service, rengøring, 
reparation eller transport af maskinen. 

 
 

ADVARSEL: Såfremt ovenstående sikkerhedsregler eller de, som er vist på maskinen eller i brugerhåndbogen ikke følges, kan det resultere i alvorlige 
kvæstelser eller dødsfald. Denne maskine må kun benyttes til de formål, hvortil den er beregnet ifølge brugerhåndbogen. 
 

Se den anden side for driftsprocedurer. 
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