Οδηγός για κέντρα ενοικίασης
Βήματα χειρισμού και πρακτικές ασφαλείας
Μηχάνημα θρυμματισμού κλαδιών Vermeer BC230XL
Επισκεφθείτε τη Vermeer στο www.vermeer.com για να εντοπίσετε την πλησιέστερη Αντιπροσωπεία της Vermeer.

Σύνδεση για βίντεο
ασφαλείας στο vermeer.com

Ο υπάλληλος ενοικίασης ή ένας τεχνικός θα σας εξηγήσει όλα τα παρακάτω βήματα χειρισμού και τις πρακτικές ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το
μηχάνημα θρυμματισμού κλαδιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε και μην προσπαθήσετε να χειριστείτε το μηχάνημα αν πρώτα δεν κατανοήσετε το
σωστό χειρισμό και την ασφάλεια του μηχανήματος. Διαβάστε το εγχειρίδιο χειριστή. Διαβάστε τις πινακίδες ασφαλείας που είναι
κολλημένες στο μηχάνημα. Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμο για να το παρακολουθήσετε στο κέντρο ενοικίασης ένα βίντεο για το
χειρισμό και την ασφάλεια των μηχανημάτων θρυμματισμού κλαδιών της Vermeer. Αν δεν είστε βέβαιοι για το περιεχόμενο ή τη
σημασία των μηνυμάτων ασφαλείας ή για πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του μηχανήματος, ζητήστε περισσότερες
λεπτομέρειες από τον υπάλληλο ενοικίασης ή τον τεχνικό.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Τα μηχανήματα θρυμματισμού κλαδιών Vermeer BC230XL είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για χρήση στο θρυμματισμό οργανικών
υλικών όπως είναι το ξύλο, ο φλοιός δένδρων, τα κλαδιά, τα φρύγανα και τα χαμόκλαδα.

ΒΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

1. Μεταφορά του μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών:
α.
Το όχημα πρέπει να έχει δυνατότητα ρυμούλκησης 1973 kg, συνδέσεις για συρματόσχοινο με αποσπώμενη γλώσσα και φώτα πορείας.
β.
Διπλώστε προς τα επάνω και ασφαλίστε την τράπεζα τροφοδότησης. Περιστρέψτε και ασφαλίστε τη χοάνη εξαγωγής, ώστε να κοιτά προς το όχημα
ρυμούλκησης. Μαζέψτε τους εμπρός και πίσω γρύλους, ελευθερώστε το χειρόφρενο.
γ.
Αν διαθέτει προαιρετικό περιστρεφόμενο δίσκο τροφοδότησης, περιστρέψτε και ασφαλίστε την τράπεζα τροφοδότησης ώστε να βρίσκεται ευθεία πίσω από
το μηχάνημα.
2. Ρύθμιση του μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών:
α.
Ρυθμίστε το μηχάνημα σε χώρο ελεύθερο από εμπόδια. ΠΟΤΕ μην κάνετε ρύθμιση κάτω από ένα δέντρο που πρόκειται να κλαδευτεί ή να κοπεί.
β.
Διατηρήστε το μηχάνημα συνδεδεμένο στο όχημα ρυμούλκησης Ή δέστε το χειρόφρενο, ανοίξτε και τους δύο γρύλους και τοποθετήστε τάκους πίσω και
από τα δύο ελαστικά.
γ.
Βεβαιωθείτε ότι η τράπεζα τροφοδότησης βρίσκεται σε ελάχιστο ύψος 61 cm από το έδαφος. Να φοράτε τον κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό προστασίας.
δ.
Περιστρέψτε και κλειδώστε τη χοάνη εξαγωγής ώστε να κατευθύνει τα θραύσματα μακριά από το χώρο εργασίας. Αν το μηχάνημα διαθέτει προαιρετικό
περιστρεφόμενο δίσκο τροφοδότησης, περιστρέψτε την τράπεζα τροφοδότησης στο πλάι και ασφαλίστε την.
3. Έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών:
α.
Απεμπλέξτε τον “δίσκο κοπής” και βάλτε την “επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης” στην κεντρική θέση “STOP”.
β.
Βάλτε εμπρός τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί.
γ.
Εμπλέξτε τον “δίσκο κοπής” αργά, για να μην σβήσει ο κινητήρας.
δ.
Μετακινήστε το “γκάζι” στη θέση μέγιστων στροφών του κινητήρα.
ε.
Τραβήξτε την “επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης” στη θέση τροφοδοσίας “FORWARD” (ΕΜΠΡΟΣ) και πατήστε το κουμπί “επαναφοράς/κράτησης για
λειτουργία” σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Οι κύλινδροι τροφοδότησης θα αρχίσουν να περιστρέφονται στην
κατεύθυνση “FORWARD” (ΕΜΠΡΟΣ) για να τραβηχτούν τα υλικά μέσα στο μηχάνημα θρυμματισμού κλαδιών.
Σημείωση: Όταν οι στροφές του κινητήρα πέφτουν κάτω από μία επιλεγμένη τιμή σ.α.λ. λόγω δυσκολίας στον θρυμματισμό, το σύστημα SmartFeed
αντιστρέφει στιγμιαία την περιστροφή των κυλίνδρων τροφοδότησης και στη συνέχεια τη σταματάει. Οι κύλινδροι τροφοδότησης επανεκκινούνται αυτόματα
όταν οι στροφές του κινητήρα αυξηθούν και φτάσουν ξανά το μέγιστο.
4. Συμβουλές για την τροφοδότηση του μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών:
α.
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να σας τραβήξει το μηχάνημα:
•
Τροφοδοτείτε από το πλάι της τράπεζας τροφοδότησης, ΠΟΤΕ ακριβώς πίσω της. Τροφοδοτείτε τους κορμούς ή τα κλαδιά στο μηχάνημα με το
παχύτερο άκρο τους πρώτο.
•
Αν φοράτε γάντια, πρέπει να έχουν στενά λάστιχα στα άκρα που εφαρμόζουν καλά στους καρπούς. ΠΟΤΕ μη φοράτε γάντια με ανοικτό καρπό.
•
Μην πλησιάζετε τους κυλίνδρους τροφοδότησης, όταν αυτοί περιστρέφονται. ΠΟΤΕ μην ανεβαίνετε στην τράπεζα τροφοδότησης.
•
Για να ωθήσετε κλαράκια ή υλικά μικρού μήκους μέσα στους κυλίνδρους τροφοδότησης, χρησιμοποιήστε ένα ξύλινο αντικείμενο. ΠΟΤΕ μην ωθείτε
υλικό με τα χέρια, τα πόδια, με τσουγκράνα, με φτυάρι ή οποιοδήποτε άλλο μη ξύλινο αντικείμενο.
β.
Για να μειώσετε την πιθανότητα να σας χτυπήσει το υλικό, αφήστε το κλαδί αμέσως μόλις αρχίσει να μπαίνει και στη συνέχεια γυρίστε από την άλλη.
5. Διακοπή της τροφοδότησης του μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών:
α.
Πιέστε την “επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης” προς το μπροστινό μέρος του μηχανήματος, στην κεντρική θέση “STOP” ή,
Τραβήξτε την “επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης” προς το πίσω μέρος του μηχανήματος, στη θέση “E-Stop” ή,
Πιέστε την “κάτω ράβδο διακοπής τροφοδότησης” ή την “πλευρική ράβδο διακοπής τροφοδότησης” προς το μπροστινό μέρος του μηχανήματος.
6. Αφαίρεση σφηνωμένων υλικών:
α.
Αν οι κύλινδροι τροφοδότησης μπουκώσουν ή σταματήσουν να περιστρέφονται, πατήστε την “επάνω ράβδο ελέγχου” στη θέση τροφοδοσίας “REVERSE”
(ΟΠΙΣΘΕΝ). Επανατοποθετήστε ή κόψτε το υπερμεγέθες υλικό και τροφοδοτήστε το ξανά στο μηχάνημα θρυμματισμού κλαδιών.
β. Αν μπουκώσει ο δίσκος κοπής ή η χοάνη εξαγωγής, ακολουθήστε τη “Διαδικασία τερματισμού λειτουργίας” που περιγράφεται στο συνημμένο εγχειρίδιο
χειρισμού. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για αφαίρεση ενσφηνώσεων από τον δίσκο ή τη χοάνη εξαγωγής.
7. Επανεκκίνηση του μηχανήματος αφού έχει σβήσει:
α.
Βάλτε την “επάνω ράβδο ελέγχου” στην κεντρική θέση “STOP”.
β.
Απεμπλέξτε τον “δίσκο κοπής”, μειώστε το “γκάζι” του κινητήρα στο ρελαντί και επανεκκινήστε τον κινητήρα.
γ.
Αυξήστε τις στροφές του κινητήρα στο τέρμα και χρησιμοποιήστε την “επάνω ράβδο ελέγχου” για να αντιστρέψετε τη ροή υλικού, ώστε να βγει από τους
κυλίνδρους τροφοδότησης.
δ. Μειώστε το “γκάζι” του κινητήρα στο ρελαντί, εμπλέξτε τον “δίσκο κοπής”, αυξήστε τις στροφές του κινητήρα τέρμα και επαναλάβετε την τροφοδότηση με
υλικό.
8. Διαδικασία διακοπής λειτουργίας:
α.
Βάλτε την “επάνω ράβδο ελέγχου” στην κεντρική θέση “STOP”.
β.
Μειώστε το “γκάζι” του κινητήρα στο ρελαντί, απεμπλέξτε τον “δίσκο κοπής”, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.
γ.
Περιμένετε μέχρις ότου ο δίσκος κοπής ακινητοποιηθεί. Ελέγξτε τις εγκοπές στο μπροστινό τμήμα του περιβλήματος του δίσκου κοπής για να βεβαιωθείτε
ότι έχει σταματήσει η περιστροφή του δίσκου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο δίσκος κοπής θα συνεχίσει να περιστρέφεται για λίγο, αφ' ότου ο κινητήρας τεθεί εκτός λειτουργίας.
Το εγχειρίδιο χειρισμού και ο οδηγός για κέντρα ενοικίασης είναι διαθέσιμα και σε άλλες γλώσσες. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση productsafety@vermeer.com.

Βλ. όπισθεν για τις πρακτικές ασφαλείας
10/2013

Το μηχάνημά σας μπορεί να έχει βελτιώσεις και δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί σε αυτό τον οδηγό..
Αριθμός εξαρτήματος 117000MC8
Η Vermeer Corporation διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς άλλη προειδοποίηση ή υποχρέωση.
© 2013 Vermeer Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
1210 Vermeer Rd. East, Pella, IA 50219 USA
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Ο υπάλληλος ενοικίασης ή ένας τεχνικός θα σας εξηγήσει όλες τις παρακάτω πρακτικές ασφαλείας και τα βήματα χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το
μηχάνημα θρυμματισμού κλαδιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ακολουθούν μερικά επιλεγμένα μηνύματα ασφαλείας. Επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας περιλαμβάνονται σε ετικέτες ασφαλείας στο
μηχάνημα και στο εγχειρίδιο χειρισμού που είναι προσδεδεμένο στο μηχάνημα. Υπάρχει διαθέσιμο για να το παρακολουθήσετε στο
κέντρο ενοικίασης ένα βίντεο για το χειρισμό και την ασφάλεια των μηχανημάτων θρυμματισμού κλαδιών της Vermeer.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απομακρύνετε τους θεατές και όσους εργαζόμενους δεν προστατεύονται μακριά

από το μηχάνημα και το χώρο εργασίας, ενόσω το μηχάνημα είναι σε λειτουργία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Τα κλαδιά μπορεί να πιαστούν στα ρούχα. Οι κύλινδροι ή τα μαχαίρια μπορεί να σας

αρπάξουν και να σας τραβήξουν προτού προλάβετε να αφήσετε το κλαδί. Σε μια τέτοια
περίπτωση, θα κοπείτε σοβαρά ή ενδέχεται να χάσετε ακόμα και τη ζωή σας.

•

Τροφοδοτείτε το υλικό από το πλάι της τράπεζας τροφοδότησης.

•

Τροφοδοτείτε πρώτα τη χοντρή άκρη του κλαδιού.

•

Αν φοράτε γάντια, πρέπει να έχουν στενά λάστιχα στα άκρα που εφαρμόζουν καλά στους καρπούς.

•

Για να ωθήσετε υλικά μικρού μήκους μέσα στους κυλίνδρους τροφοδότησης, χρησιμοποιήστε ένα
ξύλινο αντικείμενο.

•

Ποτέ μην ανεβαίνετε στην τράπεζα τροφοδότησης.

•

Μην πλησιάζετε στους κυλίνδρους τροφοδότησης και τα μαχαίρια, όταν περιστρέφονται.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Τα περιστρεφόμενα μαχαίρια στο περίβλημα του δίσκου κοπής μπορούν να σας
αποκόψουν τα χέρια.
Τα εκτινασσόμενα αντικείμενα μπορούν να σας κτυπήσουν σοβαρά.

•

Σταματήστε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρις ότου ο δίσκος κοπής ακινητοποιηθεί.

•

Κατόπιν ανοίξτε το καπάκι πρόσβασης στο περίβλημα του δίσκου κοπής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εφαρμόζετε τη Διαδικασία τερματισμού λειτουργίας που περιγράφεται στο

εγχειρίδιο χειρισμού προτού εκτελέσετε εργασίες σέρβις, καθαρισμού, επισκευής
ή μεταφοράς στο μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν ακολουθήσετε οποιαδήποτε από τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρθηκαν παραπάνω ή που

περιλαμβάνονται επάνω στο μηχάνημα ή στο εγχειρίδιο χειρισμού, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε
σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και απώλεια ζωής. Το μηχάνημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον
για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χειρισμού.

Βλ. όπισθεν για τα βήματα χειρισμού
10/2013

Το μηχάνημά σας μπορεί να έχει βελτιώσεις και δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί σε αυτό τον οδηγό..
Αριθμός εξαρτήματος 117000MC8
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