Driftsprosedyrer og
sikkerhetsregler – veiledning til utleiesentre
Vermeer S925TX kompakt beltelaster

Gå til Vermeer på vermeer.com for å finne nærmeste Vermeer-forhandler.

Sikkerhetsvideoer og
andre ressurser finnes
under support/safety
(støtte/sikkerhet) på
www.vermeer.com

Utleieren eller teknikeren skal forklare alle de følgende driftsprosedyrene og sikkerhetsreglene før du tar i bruk maskinen.
ADVARSEL: Unngå å bruke, eller prøve å bruke, maskinen før du forstår hvordan den skal brukes på en trygg måte. Les
brukerhåndboken. Les sikkerhetsskiltene på maskinen. Utleiesenteret har også en drifts- og sikkerhetsvideo om Vermeer kompakt
beltelaster, som du kan se på utleiesenteret. Forhør deg med utleieren eller teknik eren hvis du er usikker på innholdet i, eller betydningen
av, sikkerhetsmeldingene eller informasjonen om bruk av maskinen.
TILTENKT BRUK: Vermeer S925TX kompakt beltelaster er motoris ert og beltedrevet og har en stående førerstasjon, som kan utstyres med diverse redskaper for lett til
middels tungt arbeid. Den er beregnet på korte økter og arbeid på små områder.
1. Motorstart:
a.
b.
c.
d.
e.

DRIFTSPROSEDYRER

Kontroller alle maskinens væskenivåer og luftfilterets tilstand før maskinen startes.
Stå med begge beina på plattformen bak for å koble inn funksjonen for førernærvær.
Sett bakkekjørings- og redskapskontrollene i FRI.
Hvis maskinen har forvarmer, skal denne holdes i forvarmin gsstillin g til indikatoren slukker.
Start motoren med nøkkelb ryteren. Hold gasskontrollen på lav hastighet, og la maskinen varmes opp.

2. Veitransport:

a. Les sikkerhetsreglene og lasteinformasjonen i brukerhåndboken for tilhengeren før maskinen transporteres på tilhenger. Påse at maskinens bruttovekt med redskap er
innenfor tilhengerens og slepekjøretøyets grenser for bruttovekt. Omtrentlig maskinvekt med standard skuff er 1588 kg. Vekt ved andre maskinkonfigurasjoner er angitt i
vedlikeholdshåndboken.
b. Rengjør maskinen for å unngå rusk på veien. Posisjoner maskinen på linje med tilhengerrampene, og sett gasskontrollen på halv hastighet. Kjør maskinen langsomt og jevnt
rett opp på tilhengeren, mens tilhengeren er koble t til slepekjøretøyet og parkert på vannrett underlag. Stopp maskinen når den står i festestilling. Unngå lasting hvis rampene
er glatte. MERKNAD: Hvis maskinen har standard skuff eller lastegafler eller ikke har påmontert redskap, skal den rygges opp på ramper og kjøres forover ned
ramper. Hvis føreren befinner seg nederst under kjøring, kan maskinen velte bakover. Hvis redskapet veier over 90 kg, skal maskinen kjøres forover opp ramper
og rygges ned ramper. Kjøring med et tyngre redskap nederst kan medføre at maskinen velter forover. Kjør alltid på ramper med redskapet så lavt som mulig. Styr
minimalt mens maskinen befinner seg på ramper.
c. Senk redskapet helt ned på tilhengerplanet. Slå av motoren, og ta ut nøkkelen.
d. Fest maskinen til tilhengeren ved hjelp av standard festeprosedyrer med ett festepunkt foran og to bak. Fest alle løse redskaper.
e. Følg prosedyren i omvendt rekkefølge når maskinen skal lastes av tilhengeren. Påse at tilhengeren står på vannrett underlag. Unngå å laste av maskinen hvis rampene er glatte.

3. Klargjøring:
a. Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om nedgravde rør/ledninger nær arbeidsområdet.
b. Bruk av maskinen krever verneutstyr. Bruk alltid hjelm, vernesko, hørselsvern og vernebriller. Bruk klær med refleks ved arbeid nær trafikk.
c. Se etter hindringer, omstendigheter eller situasjoner i arbeidsområdet som kan forstyrre driften av maskinen eller skape sikkerhetsfarer for føreren eller andre personer. Se
etter tegn til, eller oppslag om, installasjoner under bakken, kumlokk, senderbokser og nyere grøftegraving. Alle installasjoner i disse områdene skal være merket og må
unngås. Se etter, og hold avstand til, bratte bakker, voller, overheng, klipper og grøfter som kan kollapse. Følg informasjonen på maskinens sikkerhetsskilt og i
brukerhåndboken samt egen dømmekraft når du oppdager farer under arbeidet og foretar avvergende manøvrer.
d. Brukerhåndboken innehold er nærmere anvisninger for montering og demontering av redskaper og tilkobling av eventuelle hydrauliske funksjoner.
ADVARSEL: Bruk av uautoriserte redskaper kan medføre problemer med styring, stansing, stabilitet og andre typer uønsket ytelse eller
håndteringsegenskaper. Bruk aldri redskaper som ikke er godkjent.
4. Kjøre maskinen:
a. Plasser hendene med håndflatene ned på håndtaket, slik at fingrene ligger på det fremre området av håndtaket og håndflatene på den bakre delen av håndtaket, med knotten
på styrespaken mellom tommel og pekefinger. Dette gir et sikkert grep og god kontroll på spaken.
b. Avpass maskinens hastighet etter terrenget. Hold alltid håndtaket godt fast med begge hender når maskinen settes i bevegelse. Sett kontrollene i FRI igjen før du slipper
håndtaket.
c. Beveg styrespaken for bakkekjøring langsomt for å begynne å bevege maskinen jevnt. Unngå brå stans, start eller svinging med mindre det er nødvendig.
d. Når maskinen kjører over en gjenstand, for eksempel en fortauskant, hump eller hull, kan maskinen raskt tippe forover eller bakover. Se opp for slike gjenstander, og kjør
veldig langsomt. Unngå høy hastighet, brå svinger og terreng som kan gjøre maskinen ustabil.
5. Grave med, fylle og tømme skuffen:
a. Brukerhåndboken innehold er nærmere anvisninger om skuffen og bruken av den.
6. Kjøre maskinen med last:
a. Hold skuffen med last så lavt som praktisk mulig (fraktestilling) når maskinen er i bevegelse. Hev skuffen bare så høyt at den går klar av hindringer på bakken.
b. Når maskinen kjøres i bakke med last i skuffen, skal den kjøres opp eller ned bakken med skuffen vendt OPPOVER. Når maskinen kjøres i bakke med tom skuff, skal den
kjøres opp eller ned bakken med skuffen vendt NEDOVER. Unngå å kjøre på tvers av en bakke eller helling.

7. Avslåingsprosedyre:

a. Parker maskinen på et vannrett underlag, og sett bakkekjørings- og redskapskontrollene i FRI.
b. Senk redskapet helt ned på bakken.
c. Reduser motorhastigheten til tomgang, og kjør den i minst 15 sekunder for å avkjøles. Slå deretter av motoren og ta ut nøkkelen.

Brukerhåndboken og veiledningen for utleiesentre er tilgjengelig på andre språk. Ta kontakt med productsafety@vermeer.com.

Se sikkerhetsregler på den andre siden.
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Maskinen kan ha produktforbedringer og funksjoner som ikke omfattes av denne veiledningen. Vermeer
Corporation forbeholder seg rett til når som helst å foreta endringer uten varsel eller forpliktelser.
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Utleieren eller teknikeren skal forklare alle de følgende driftsprosedyrene og sikkerhetsreglene før du tar i bruk maskinen.
SIKKERHETSREGLER
Nedenfor finner du utvalgte sikkerhetsmeldinger. Ytterligere sikkerhetsinformasjon er oppgitt på maskinens sikkerhetsskilt og i brukerhåndboken som er festet på
maskinen.

ADVARSEL: Hold alle tilskuere og ubeskyttet personell unna maskinen og arbeidsområdet mens maskinen er i

drift.

ADVARSEL: Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om nedgravde rør/ledninger nær arbeidsområdet før
et graveprosjekt igangsettes.

ADVARSEL: Brå bevegelse og ujevnt terreng kan kaste føreren av maskinen.
Unngå brå start, stans og svinging.
Hold godt fast i håndtakene med
begge hender.

Reduser hastigheten i røft og ujevnt
terreng.
Hold begge føttene på plattformen.

ADVARSEL: Kjøring i bakke eller med hevet last kan medføre at maskinen velter.
Dette kan medføre alvorlig klemskade eller dødsfall.
Kjør alltid med senket last opp eller ned bakker. Det kan også være nødvendig å kjøre med
den tyngste enden øverst for ekstra stabilitet.
Overstig ikke klassifisert lastekapasitet. Last på fast og vannrett underlag. Forlat plattformen
med hevet last.

ADVARSEL: Fallende last
kan skade personer.

ADVARSEL: Passasjerer kan falle ut og bli
skadet eller drept. Ta ikke med passasjerer.

Sørg for at lasten er plan
når løftearmene heves.

ADVARSEL: Gjenstander bak kan skade deg.
Se bakover når du kjører i revers.

ADVARSEL: Arbeid aldri under et redskap, med mindre det er godt støttet opp og ikke plutselig kan falle ned.
ADVARSEL: Utfør avslåingsprosedyren som er beskrevet i brukerhåndboken, før service, rengjøring,
reparasjon eller transport av maskinen.
ADVARSEL: Unnlatelse av å følge de foregående sikkerhetsreglene eller de som er angitt på maskinen eller i brukerhåndboken, kan medføre alvorlig
personskade eller dødsfall. Denne maskinen skal bare brukes til de formålene den er tiltenkt for, som forklart i brukerhåndboken.

Se driftsprosedyrer på den andre siden
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