Veiledning for utleiesenter
Driftsprosedyrer og sikkerhetsregler
Vermeer-stubbefreser SC252
(serienr. 15001 og høyere med funksjon for
operatør til stede)
Vermeer-stubbefreser SC372

Gå til vermeer.com for å
se videoen om sikkerhet
og bruk av stubbefreser

Utleieren eller teknikeren vil forklare følgende fremgangsmåter for bruk og sikkerhetsrutiner før bruk av denne stubbefreseren.
ADVARSEL! Bruk ikke, eller prøv ikke å betjene maskinen før du har forstått riktig bruk og sikkerhet for denne
stubbefreseren. Les brukerhåndboken. Les varselskiltene på maskinen. I tillegg finnes det en video kalt Vermeer Brush
Chipper Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-stubbefreser) for visning på utleiesenteret. Hvis du er
usikker på innholdet eller betydningen av varselmeldingene eller informasjonen vedrørende bruk av maskinen, kan du
spørre utleieren eller teknikeren om nærmere informasjon.
TILSIKTET BRUK: Vermeer SC252 og SC372 er håndstyrte motordrevne stubbefresere som utelukkende er konstruert for å fjerne trestubber og
røtter til under bakkenivå ved fresing og kverning.

FREMGANGSMÅTER FOR BRUK
1. Transport av stubbefreser:
a. Les sikkerhetsforanstaltninger og informasjon om lasting i håndboken for lastebilen eller tilhengeren før transport av maskinen på en lastebil
eller tilhenger.
b. Rengjør maskinen før lasting for å hindre at avfall faller av på veien. Hev og midtstill fresehjulet. Koble inn drevhjulets låsebolter (SC252) eller
differensiallåsen (SC372), slik at maskinen ikke svinger under lasting. Kjør maskinen rett på og av en tilhenger eller lastebil fra et vannrett
underlag.
c. Etter at stubbefreseren er lastet, skal fresehjulet senkes ned på gulvet på tilhengeren eller lastebilen. Sett i transportlåserøret, bolten og
fjærpinnen, hvis maskinen er utstyrt med dette (SC252), for å støtte bommen i hevet stilling. Bruk festekroker og standard festeprosedyrer for
å sikre maskinen for transport.
2. Oppsett av stubbefreser:
a. Ta kontakt med det lokale One-Call-systemet i området for å få opplyst om plasseringen av alle nedgravde installasjoner nær arbeidsområdet.
b. Sjekk alle væskenivåer på maskinen og tilstanden til luftfilteret før motoren startes.
c. Betjening av maskinen vil kreve bruk av verneutstyr. Bruk alltid hjelm, vernesko, hørselsvern og øye- og ansiktsvern. Bruk refleks på klærne
ved arbeid nær trafikk.
d. Inspiser arbeidsområdet og fjern løse trestykker, steiner, ståltråd eller annet rusk rundt stubben(e).
e. Vær svært forsiktig ved bruk i skråninger der det foreligger fare for å velte. Kjør maskinen i skråninger med operatørkontrollene på den siden
som vender oppover i skråningen.
f.
Koble ut fresehjulet ved kjøring mellom stubber. Sitt aldri på maskinen.
3. Starting av stubbefreser:
a. Berør IKKE kontrollspakene når motoren startes. Dette gjør at varselsystemet for systemet for operatør til stede blir kalibrert etter at motoren
har startet, og før selve bruk av maskinen begynner.
b. Sett gassen på mellomhastighet og trekk ut choken. Start motoren. Etter hvert som motoren varmes opp, flytter du choken til kjøreposisjon og
reduserer hastigheten til tomgang.
c. Innkoble og utkoble bare fresehjulet med motoren på tomgang.
4. Stubbefresing:
a. Bruk bakkedrevkontrollen og styrespakene for å plassere maskinen med fresehjulet i midten og på den øvre kanten av stubben.
b. Legg den ene hånden på hvilken som helst av kontrollspakene for systemet for operatør til stede. Grønn lysindikator for operatør til stede på
operatørstasjonen tennes og lyser konstant så lenge operatøren har håndkontakt med minst én av spakene. Systemet for operatør til stede
hindrer at fresehjulet blir innkoblet, med mindre hånden berører en spak og gassen er nær tomgang.
c. Koble inn bryteren for fresehjuldrevet. Den grønne indikatorlampen for «innkoblet fresehjul» på operatørstasjonen vil tennes. Fresehjulet vil
utkobles hvis håndkontakten med spakene blir avbrutt i mer enn ½ sekund.
d. Øk motorhastigheten til maksimum turtall og bruk «svingekontrollspaken» for å sveipe lett over stubben med fresehjulet.
e. Når fresehjulet er på siden av stubben, kan du bruke «fresehjulets høydespak» til å senke fresehjulet og lage et dypere kutt. Størrelsen og
hastigheten for fresingen er avhengig av treets hardhet.
f.
Gjenta til du har oppnådd den aktuelle dybden, eller fres ned til halvparten av fresehjulets diameter. Fres aldri stubben nedenfra. Fresing
nedenfra kan forårsake voldsomt tilbakeslag av maskinen og skade på komponenter.
g. Hev fresehjulet og bruk bakkedrevspaken til å bevege maskinen lengre inn i stubben, og gjenta fresingen frem og tilbake.
5. Fjerning av fliser:
a. Hvis opphoping av fliser hindrer driften av maskinen, hever og kobler du ut fresehjulet og flytter maskinen bort fra stubben.
b. Følg avslåingsrutinen, vent til fresehjulet har stanset og fjern deretter fliser med en rive eller spade.
c. Start maskinen på nytt, flytt tilbake til fresestilling og fortsett arbeidet.
6. Avslåingsrutine:
a. Hold én hånd på en kontrollspak, og senk motorhastigheten til tomgang.
b. Etter at motoren har nådd tomgangshastighet, kobler du ut bryteren for fresehjuldrevet eller slipper kontrollspakene.
ADVARSEL! Fresehjulet vil fortsette å dreie litt til etter at kløtsjen er utkoblet.
c. Slå av motoren, og trekk ut nøkkelen. Vent til fresehjulet har stoppet for du forlater operatørkontrollene.
Brukerhåndboken og veiledningen for utleiesenter er tilgjengelig på andre språk. Ta kontakt med productsafety@vermeer.com.

Se sikkerhetsregler på den andre siden
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Driftsprosedyrer og sikkerhetsregler
Vermeer-stubbefreser SC252
(serienr. 15001 og høyere med funksjon for
operatør til stede)
Vermeer-stubbefreser SC372

Gå til vermeer.com for å
se videoen om sikkerhet
og bruk av stubbefreser

Din utleier eller tekniker vil forklare alle følgende sikkerhetsreglene og driftsprosedyrene før bruk av denne stubbefreseren.

SIKKERHETSREGLER
Nedenfor finner du et utdrag av sikkerhetsmeldingene. Ytterligere sikkerhetsinformasjon står på varselskiltene på maskinen og i
brukerhåndboken som er festet på maskinen. En video kalt Vermeer Stump Cutter Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeerstubbefreser) er tilgjengelig for visning på utleiesenteret.

ADVARSEL! Hold alle tilstedeværende og ubeskyttede arbeidere borte fra maskinen og arbeidsområdet mens
maskinen kjøres.

FARE! Kontakt med roterende fresehjul vil føre til alvorlig personskade, lemlesting eller dødsfall.

•

Roterende fresehjul kan slynge ut objekter.

•

Hold fresehjulvernet nede. Hold avstand. Slå av krafttilførselen til fresehjulet før maskinen skal transporteres.

ADVARSEL! Objekter som slynges ut fra et roterende fresehjul, kan skade operatøren.

•

Fjern løse trestykker, kratt, steiner, ståltråd og annet rusk fra stubbe- og arbeidsområdet.

•

Bruk hjelm, øye- og ansiktsvern.

ADVARSEL! Hvis maskinen velter, kan personer komme i klem, noe som fører til alvorlig personskade
eller dødsfall.

•

Sitt aldri på maskinen ved bruk av bakkedrevsystemet.

ADVARSEL! Utfør avslåingsrutinen, som er beskrevet i brukerhåndboken, før service, rengjøring, reparasjon eller
transport av maskinen.
ADVARSEL! Unnlatelse av å følge de foregående sikkerhetsanvisningene, eller de som vises på maskinen eller i brukerhåndboken, kan
resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. Denne maskinen skal bare brukes til de formålene den er beregnet på, som forklart i
brukerhåndboken.

Se driftsprosedyrer på den andre siden
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