Udlejningscenter – Vejledning
Driftsprocedurer og
sikkerhedsforanstaltninger
Vermeer BC190XL Flishugger

Gå til Support/Safety
(Support/sikkerhed)
påwww.vermeer.com for
sikkerhedsvideoer og
andre ressourcer

Besøg Vermeer på www.vermeer.com for at finde din lokale Vermeer-forhandler.
Dit udlejningspersonale eller tekniker vil forklare hver af følgende driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger,
før du anvender denne flishugger.
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 flishuggeren 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 yderligere oplysninger.

TILSIGTET ANVENDELSE: Vermeer BC190XL flishuggere er udelukkende beregnet til anvendelse i hugning af organisk materiale,
som for eksempel træ, bark, grene, småkrat og bundvegetation.

DRIFTSPROCEDURER
1. Transport af flishuggeren:
a. Køretøjet skal have en bugseringskapacitet på 1500 kg, tilslutninger til wire og lygter.
b. Sørg for, at kuglekoblingsanordningen er låst fast, og at indikatormarkøren er i det grønne område.
c. Udløs parkeringsbremsen og anbring hjulklodserne.
d. Fold fødebordet sammen og lås det. Drej og lås udblæsningstragten over motoren. Hæv træktøjet og bagdonkraften.
2. Opsætning af flishugger:
a. Anbring maskinen i et område, der er fri for hindringer. Flishuggeren må ALDRIG sættes op under et træ, som skal beskæres eller
fældes, inkl. det område, hvor kastereb, rigningsreb og klatringsreb skal anvendes.
b. Håndtér alle kastereb, rigningsreb, klatringsreb og værktøj således, at de ikke bliver viklet ind i bunkerne med småkrat eller flishuggeren
under brug af maskinen.
c. Anbring maskinen, så fødebordets højde er mindst 61 cm.
d. Hvis maskinen ikke er koblet til bugseringskøretøjet under drift, sættes parkeringsbremsen og maskinen støttes med træktøj
og bagdonkraft, hjulklodser.
e. Drej og lås udblæsningstragten for at lede flis væk fra arbejdsområdet.
f. Brug passende beskyttelsesudstyr.
3. Start af flishugger:
a. Sæt den øverste fødekontrolbøjle i den midterste STOP-position.
b. Start motoren og lad den varme op; øg ikke gasreguleringen.
c. Aktivér huggevalsen ved at flytte gasreguleringen til højeste motorhastighed.
d. Træk øvre fødekontrolbøjle til FREMAD -positionen og tryk på nulstil/hold-for-kørsel knappen bag på maskinen.
Fødevalserne vil begynde at rotere FREMAD for at trække materiale ind i flishuggeren.
Bemærk: Med SmartFeed standser fødevalserne, når motoromdrejninger falder under maks. omdrejninger og starter automatisk igen,
når motoromdrejningerne når maks. omdrejninger igen.
4. Tips til fyldning af flishuggeren:
a. Sørg for, at alle kastereb, rigningsreb og klatringsreb ikke bliver viklet ind i bunkerne med småkrat eller flishuggeren under brug.
b. Sådan undgås risikoen for at blive trukket ind i maskinen:

Påfyld fra fødebordets side, ALDRIG direkte bagved. Stammer og grene skal indføres med den tykke ende først.

Hvis handsker anvendes, skal de slutte stramt om håndleddene. Brug ALDRIG handsker med vide kraver.

Hold afstand fra den roterende fødevalse. Kravl ALDRIG op på fødebordet.

Brug en trægenstand til at skubbe grene og mindre kort materiale ind i fødevalsen. Skub ALDRIG materiale i med hænder, fødder,
rive, skovl eller andre genstande, som ikke er træ.
c. For at reducere risikoen for at blive ramt af materiale, skal grenen straks slippes, efter den begynder at blive ført ind, hvorefter du vender
dig væk fra maskinen.
5. Sådan standses fyldning af flishuggeren:
a. Skub øvre fødekontrolbøjle mod maskinens forende til den midterste STOP-position eller
Træk øvre fødekontrolbøjle mod maskinens bagende til E-Stop-position eller
Skub nedre fødestopbøjle eller side-fødestopbøjle mod maskinens forende.
6. Fjernelse af tilstoppet materiale:
a. Hvis fødevalsen bliver tilstoppet eller standser, skubbes øvre kontrolbøjle til REVERSE-fødeposition. Flyt eller beskær det materiale, som
er for stort og fyld det ind i flishuggeren igen.
b. Hvis huggevalsen eller udblæsningstragten bliver tilstoppet, følges Nedlukningsprocedure, som beskrevet i vedhæftede brugerhåndbog.
Følg derefter instruktionerne for at fjerne tilstopningen fra udblæsningstragten.
7. Genstart af standset maskine:
a. Sæt den øvre fødekontrolbøjle i den midterste STOP-position.
b. Start motoren igen.
c. Brug øvre fødekontrolbøjle til at bakke materiale ud af fødevalserne.
d. Aktivér huggevalsen ved at flytte gasreguleringen til fulde omdrejninger og fortsæt fyldning af materialet.
8. Nedlukningsprocedure: (VIGTIGT: Huggevalsen bliver ved med at rotere en kort tid efter motoren er standset).
a. Sæt den øvre fødekontrolbøjle i den midterste STOP-position.
b. Sænk motoren til tomgang, hvilket frakobler huggevalsen. Sluk for motoren og tag nøglen ud.
c. Vent på at huggevalsen standser. Efterse åbningerne foran på huggevalsehuset for at sikre, at rotation er stoppet.
Brugerhåndbogen og udlejningscenterets vejledning fås på andre sprog. Kontakt productsafety@vermeer.com. productsafety@vermeer.com.
Dit udlejningspersonale eller tekniker vil forklare dig hver af følgende sikkerhedsforanstaltninger og driftsprocedurer før du bruger
denne flishugger.
Vermeer Corporation forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel og uden forpligtelse.
Din maskine har muligvis produktforbedringer og funktioner, som endnu ikke er indeholdt i denne guide.
© 2017 Vermeer Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
1210 Vermeer Rd. East, Pella, IA 50219 USA
Delnummer 117000TL7
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Nedenfor er udvalgte sikkerhedsmeddelelser. Yderligere sikkerhedsoplysninger er indeholdt på sikkerhedsmærkater på maskinen
og i brugerhåndbogen, som er tilkoblet maskinen. en video om drift og sikkerhed af Vermeer flishuggeren til rådighed til gennemsyn
i dette udlejningscenter.

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

FARE:

Grene kan hænge fast i tøjet. Valser eller knive kan gribe fat og trække dig ind hurtigere,
end du kan nå at slippe grenen. Det vil medføre livsfarlige kvæstelser.

FARE:

Knive kan tage fat i og hivet rebet og alt, som er bundet til rebet, ind med høj hastighed.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser er mulige, hvis du bliver ramt, bliver viklet ind i eller trækkes
ind i maskinen.



Fyld materiale fra fødebordets side.



Start med at føde grenens rod.



Hvis du bruger handsker, skal de slutte stramt om håndleddene.



Brug en trægenstand til at skubbe kort materiale ind i fødevalserne.



Kravl aldrig op på fødebordet.



Hold afstand fra roterende fødevalser og knive.



Hold arbejdsområdet omkring flishuggeren og bunker med småkrat fri for kastereb,
rigningsreb og klatringsreb.

FARE:

Roterende knive i huggevalsehuset kan skære hånden af.
Udslyngede genstande kan ramme dig.



Stop motoren og vent på at valsen skal stoppe.



Åbn derefter huggevalsehusets tilgangsdæksel.

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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