Gids van het verhuurcenter
Bedieningsstappen en veiligheidspraktijken
Vermeer RTX100 & RTX150 sleuvengravers
Bezoek Vermeer op www.vermeer.com om uw plaatselijke Vermeer dealer te vinden.
De verhuurder of technicus zal elk van de volgende bedieningsstappen en veiligheidspraktijken uitleggen voordat u deze
sleuvengraver gebruikt.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet voordat u de juiste bediening en veiligheid ervan begrijpt.
Lees de bedieningshandleiding. Lees de veiligheidsaanwijzingen op de machine. Als u niet zeker bent
van de veiligheidsberichten of de informatie over de bediening van de machine, vraag dan de
verhuurder of technicus om bijzonderheden.
BEOOGD GEBRUIK: De Vermeer RTX100 en RTX150 sleuvengravers zijn uitsluitend bedoeld om een open sleuf te graven in
een continue werkgang met achterwaartse beweging van de machine. Dozerbladen (indien voorzien) zijn uitsluitend bedoeld om
grond te verzetten, gewoonlijk om uitgegraven materiaal terug in de sleuf te doen.
BEDIENINGSSTAPPEN
1. Sleuvengraver starten:
a. Controleer het peil van alle machinevloeistoffen en de toestand van het luchtfilter voordat u de machine start.
b. Zet de hendels voor voortbeweging en aandrijving van de graafketting in NEUTRAAL.
c. Sluit de choke volledig (alleen koude motor). NB Open zo nodig de brandstofafsluitklep.
d. Zet de gashendel op ¼ toerental.
e. Druk de aan/uit-schakelaar naar de stand AAN (starten met koord) of draai de contactsleutel naar de stand AAN (elektrisch starten).
f.
Start de motor en laat hem opwarmen. Nadat de motor is gestart, opent u de choke geleidelijk en vermindert u het toerental tot stationair.
2. Sleuvengraver transporteren:
a. Voordat de machine op een trailer wordt vervoerd, moet u de voorzorgsmaatregelen en informatie over laden in de trailerhandleiding lezen. Zorg
ervoor dat het brutogewicht van de machine met de hulpstukken binnen de grenzen van het brutogewicht van de trailer en het sleepvoertuig valt.
Het gewicht van de RTX100 is bij benadering 680 kg. Het gewicht van de RTX150 is bij benadering 726 kg.
b. Reinig de machine zodat geen rommel op de weg terecht komt. Breng de arm van de sleuvengraver volledig omhoog, lijn de machine uit met de
oprijplaten van de trailer en zet de gashendel op halftoeren. Rijd de machine vanaf een vlakke ondergrond recht op de trailer en stop de machine
op de bevestigingsplaats. Zet de motor af en schakel de brandstofklep uit om te voorkomen dat de motor bij het herstarten overmatig wordt
gevoed.
c. Zet de machine volgens standaard praktijken voor vastsjorren op de trailer vast, met één sjorpunt vooraan en twee achteraan.
d. Ga omgekeerd te werk om de machine van de trailer af te laden. Zorg ervoor dat de trailer op vlakke grond staat. Niet afladen als de oprijplaten
glad zijn.
3. Sleuvengraver opstellen:
a. Neem contact op met het plaatselijke KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) in uw gebied en vraag om informatie over de locatie van
alle ondergrondse nutsinstallaties nabij het werkterrein.
b. Bij het bedienen van de machine moet u beschermingsmiddelen dragen. Draag altijd een helm, werkschoenen en gehoor- en oogbescherming.
Als u in de buurt van verkeer werkt, moet u reflecterende kleding dragen.
c. Onderzoek het werkterrein op mogelijke obstructies, toestanden of situaties die de werking van de machine kunnen verstoren of de veiligheid
van de operator of andere personen in het gedrang kunnen brengen. Let op tekenen of aanduidingen van ondergrondse installaties, mangaten,
ringputten en onlangs gegraven sleuven. Alle nutsinstallaties in deze gebieden moeten gemarkeerd en vermeden worden.
d. Tijdens het graven moet de sleuvenopschoner of restrictiestaaf aangebracht zijn op de arm van de sleuvengraver. Deze zijn bedoeld om
onverhoedse aanraking van de graafketting te helpen voorkomen.
e. Schakel de graafketting uit wanneer u de machine tussen sleuven verplaatst. Rijd nooit op de machine mee.
4. Een sleuf openen:
a. Zet de machine op één lijn met het begin van de sleuf.
b. Als een sleuvenopschoner aanwezig is, de machine uitschakelen en de sleuvenopschoner omhoog brengen en vastzetten.
c. Volg de startprocedure, trek de rode operator-aanwezigheidshendel omhoog en zet de gashendel op VOLTOEREN.
d. Met de graafkettingaandrijving op VOORUIT, laat u de arm van de sleuvendrager langzaam tot de gewenste graafdiepte zakken. NB Als de arm
te snel wordt neergelaten, zullen de arm en machine overmatig stuiteren. Door de machine tijdens de insteek even achteruit te laten rijden, kan
het stuiteren van de arm en machine enigszins worden beperkt. De sleuvengraver zal STOPPEN wanneer de operator-aanwezigheidshendel
wordt losgelaten.
e. Als u een sleuvenopschoner gebruikt, stop de graafketting na de insteek, breng de arm van de sleuvengraver omhoog tot de ketting uit de grond
is en schakel de machine uit. Schakel de sleuvenopschoner uit, herstart de machine, zet de graafketting op VOORUIT en laat de arm van de
sleuvengraver neer tot de gewenste graafdiepte.
f.
Stel de achterwaartse rijsnelheid af op het hoogste rendement zodra de vereiste sleufdiepte is bereikt.
g. Gebruik de stuurstangbediening om de richting van de sleuvengraver te handhaven.
5. Stilgevallen machine herstarten:
a. Als de graafketting aan materiaal blijft haken en de motor doet stilvallen, zet u de hendels voor voortbeweging en graafkettingaandrijving op
NEUTRAAL en start u de motor opnieuw. Breng de arm van de sleuvengraver omhoog en keer de graafketting om om de obstructie los te
maken.
b. Zet de graafkettingaandrijving op VOORUIT, laat de arm van de sleuvengraver neer tot de gewenste graafdiepte en hervat het graven.
6. Stopzetprocedure:
a. Plaats de hendels voor voortbeweging en graafkettingaandrijving op NEUTRAAL en breng de arm van de sleuvengraver omhoog. Verminder het
motortoerental tot STATIONAIR, schakel de motor uit en neem de sleutel weg.
Exemplaren van de gebruikershandleiding en deze bedienings- en veiligheidsgids zijn verkrijgbaar in het Spaans bij uw Vermeer-dealer.
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Gids van het verhuurcenter
Bedieningsstappen en veiligheidspraktijken
Vermeer RTX100 & RTX150 sleuvengravers
Bezoek Vermeer op www.vermeer.com om uw plaatselijke Vermeer dealer te vinden.
De verhuurder of technicus zal uitleg geven over elk van de volgende veiligheidspraktijken en bedieningsstappen voordat u
deze sleuvengraver gebruikt.

VEILIGHEIDSPRAKTIJKEN
Hieronder staan geselecteerde veiligheidsaanwijzingen. Bijkomende veiligheidsinformatie vindt u in de
veiligheidsaanwijzingen op de machine en de bedieningshandleiding bevestigd aan de machine.

WAARSCHUWING: Houd alle omstanders en onbeschermde werkers uit de buurt van de
machine en het werkterrein terwijl er met de machine wordt gewerkt.

WAARSCHUWING: Bel voordat u begint te graven eerst het plaatselijke KLIC en
nutsbedrijven die niet bij het KLIC zijn aangesloten.

GEVAAR: Aanraking met de bewegende graafketting kan ernstig of dodelijk letsel
veroorzaken. Als een sleuf het begeeft kunt u op de bewegende ketting vallen.
•

Blijf uit de buurt van de bewegende graafketting.

•

Stel de sleuvenopschoner nooit af terwijl de graafketting of motor draait.

WAARSCHUWING: De sleuvengraafketting kan de machine plotseling naar voren trekken
als de sleuvengraver te snel in de grond wordt geforceerd of ergens op stuit. Blijf uit de buurt
van huizen, omheiningen, bomen en andere voorwerpen. Door aanraking met omheiningen,
bomen of muren kan de graafketting met hoge snelheid opwaarts worden geduwd en de
machine achteruit doen kantelen. Ernstig letsel of de dood kan het gevolg zijn als u door de
machine wordt geraakt.

WAARSCHUWING: Overrijden/omkantelen kan verplettering veroorzaken.
•

Houd voeten uit de buurt van de wielen of rupsen.

•

Laat niemand op de machine meerijden.

WAARSCHUWING: Volg de stopzetprocedure in de bedieningshandleiding voordat u
onderhoud aan de machine verricht of deze reinigt, repareert of
vervoert.

WAARSCHUWING: Als een van de bovenstaande veiligheidsinstructies, of de
veiligheidsinstructies op de machine of in de bedieningshandleiding niet worden opgevolgd, kan
dit tot ernstig of dodelijk letsel leiden. Deze machine mag alleen gebruikt worden voor de
doeleinden waarvoor hij is bestemd, zoals vermeld in de bedieningshandleiding.
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