Guide för hyrcenter
Instruktioner och säkerhetsåtgärder
Vermeer S650TX Mini Skid Steer

Säkerhetsvideolänk
på Vermeer.com

Gå till www.vermeer.com för att hitta din lokala Vermeer-återförsäljare.
Expediten eller teknikern förklarar samtliga följande instruktioner och säkerhetsåtgärder innan du använder denna maskin.
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. Det finns även en driftsoch säkerhetsvideo om Vermeer Mini Skid Steer som du kan titta på vid hyrcentret. Om du är osäker på innehållet eller
innebörden i säkerhetsmeddelandena, eller informationen beträffande maskindriften ska du be expediten eller teknikern
om detaljerade uppgifter.
AVSEDD ANVÄNDNING: Vermeer S650TX Mini Skid Steer är en självgående larvbandsmaskin med arbetsstation för stående förare, och den kan
utrustas med en mångfald redskap för lätt och medelhårt arbete. Den har konstruerats för korta körningar och arbete i trånga utrymmen.
INSTRUKTIONER
1. Motorstart
a. Kontrollera maskinens alla vätskenivåer och luftrenarens tillstånd innan du startar maskinen.
b. Stå med båda fötterna på den bakre plattformen för att aktivera "förarnärvaro."
c. Placera reglagen för markdrift och extra redskap i läge NEUTRAL.
d. Flytta gasspaken till 1/2-läget. Vid start av kall dieselmotor vrider du nyckeln till RUN-läget och sedan trycker du ner och håller glödstiftsknappen
i 10-15 sekunder.
e. Använd tändningslåset för att starta motorn. När motorn startar sänker du gasen till tomgång och låter motorn värmas upp.
2. Landsvägskörning:
a. Innan maskinen transporteras på släpvagn, skall säkerhetsföreskrifterna och informationen i bruksanvisningen för släpvagnen läsas igenom. Se
till att maskinens bruttovikt med redskap ligger inom släpvagnens och det bogserande fordonets bruttoviktsgränser. Ungefärlig maskinvikt med
skopa av standardstorlek är 1 186 kg. Se underhållshandboken för vikter för andra maskinkonfigurationer.
b. Rengör maskinen för att förhindra att skräp faller av på vägen. Rikta in maskinen med släpvagnens uppkörningsramp och ställ in gasen på 1/2-fart.
När släpvagnen fästs vid dragfordonet och parkerats på jämnt underlag, körs maskinen långsamt och jämnt rakt upp på släpvagnen och stoppas när
den når förankringsläge. MEDDELANDE: Med standardskopa, lastgafflar eller utan redskap backar du uppför ramper och kör framåt nerför
ramper. Körning med föraren nedför backe kan resultera i att maskinen välter bakåt. Med redskap som väger mer än 90 kg kör du framåt
uppför ramper och backar nedför ramper. Körning med det tunga redskapet i framänden nedför backe kan resultera i att maskinen välter
framåt. Kör alltid på ramper med redskapet så lågt som möjligt. Minimera styrning medan du är på ramper.
c. Sänk ner redskapet helt på släpflaket. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.
d. Fäst maskinen på släpvagnen enligt standardförankringsrutiner med en främre och två bakre förankringspunkter Fäst alla lösa redskap.
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:
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. Leta efter och undvik branta sluttningar, sandbanker,
överhäng, fördjupningar och diken, som kan rasa. Använd informationen på varselmärken på maskinen och i instruktionsboken, kombinerat med
ditt eget goda omdöme, vid identifiering av driftsrisker och undvikande åtgärder.
d. Se instruktionsboken för detaljerade anvisningar om installation och avlägsnande av redskap, och om anslutning av redskapens hydrauliska
funktioner. MEDDELANDE: Användning av ej auktoriserade redskap kan orsaka svårigheter med att styra, att stanna, med stabilitet och
andra icke önskvärda prestanda- och hanteringsegenskaper. Använd aldrig ej auktoriserade redskap.
4. Körning av maskinen:
a. Placera händerna med handflatorna neråt på handgreppsstången så att dina fingrar befinner sig på stångens framsida och dina handflator på
stångens bakre del, med styrspaken mellan tummen och pekfingret. Detta ger säkert grepp och god spakkontroll.
b. Använd hastighet som är lämplig för terrängen. Håll alltid båda händer ordentligt på handgreppsstången när du förflyttar maskinen. För tillbaka
reglagen till NEUTRAL-läget innan du tar bort händerna från stången.
c. Flytta markdriftens styrspak långsamt för att förflytta maskinen på ett jämnt sätt. Undvik tvära stopp, starter eller vändningar, om det inte är
nödvändigt.
d. När du kör över ett föremål, t.ex. en rännsten, en ojämnhet eller en fördjupning, kan maskinen snabbt tippa framåt eller bakåt. Se upp för dessa
föremål och kör mycket långsamt. Undvik för hög hastighet, tvära svängar och terräng som kan göra maskinen ostabil.
5. Skopredskap för grävning, fyllning och tömning
a. Se instruktionsboken för detaljerade anvisningar om skopredskap och -användning.
6. Körning med maskinen med last:
a. Håll den lastade skopan så lågt som är praktiskt möjligt (transportläge) vid körning av maskinen. Höj skopan endast tillräckligt för att komma förbi
markhinder.
b. Kör upp eller ned för en sluttning med skopan vänd mot sluttningens krön när du kör maskinen uppför eller nedför en sluttning med full skopa.
Kör upp eller ned för en sluttning med skopan vänd mot sluttningens botten när du kör maskinen uppför eller nedför en sluttning med tom
skopa. Undvik att köra på tvären över en sluttning eller lutande plan.
7. Avstängningsrutin:
a. Parkera maskinen på jämnt underlag och placera reglagen för markdrift och extra redskap i läge NEUTRAL
b. Sänk redskapet helt till marken.
c. Sänk motorhastigheten till tomgång, kör i minst 15 sekunder att låta den svalna, och stäng sedan av motorn och ta ur nyckeln.
Instruktionsboken och guide för hyrcenter finns tillgängliga på andra språk. Kontakta productsafety@vermeer.com.
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Gå till www.vermeer.com för att hitta din lokala Vermeer-återförsäljare.
Expediten eller teknikern förklarar samtliga följande säkerhetsåtgärder och instruktioner innan du använder denna maskin.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR MINI SKID STEER
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 arbetsplatsen
medan maskinen är i drift.

VARNING! Plötsliga rörelser och ojämn terräng kan kasta av föraren från maskinen.

Undvik plötsliga starter, stopp och svängar.

Håll båda händer stadigt på greppen.

Sakta ner i ojämn terräng.

Håll båda fötter på plattformen.

VARNING! Att köra i sluttningar med upphöjd last kan resultera i vältning. Allvarlig
krosskada eller dödsfall kan bli följden.

Kör alltid med lasten sänkt när du kör upp eller ner för sluttningar. Du kan även
behöva hålla den tunga änden riktad uppåt i sluttningen för extra stabilitet.
Överskrid inte den nominella lastkapaciteten. Lasta på stadig och jämn mark. Stig
inte av plattformen med lasten upphöjd.

VARNING! Fallande last kan orsaka krosskada.
Håll lasten plan när lastararmarna höjs.

VARNING! Arbeta aldrig under ett redskap förutom när det har ett tillräckligt stöd som hindrar det
från att oväntat falla ner.

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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