Kölcsönzői útmutató
Kezelési lépések és biztonsági eljárások
Vermeer SC252 tuskómaró
(15001-es vagy későbbi sorszámú, kezelői
jelenlétet érzékelő rendszerrel)
Vermeer SC372 tuskómaró

A tuskómaró biztonságos
használatát és
üzemeltetését bemutató
videó megtekintéséhez
látogasson el a
vermeer.com weboldalra

A kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársa vagy technikusa a következő kezelési lépések és biztonsági eljárások mindegyikét el fogja
magyarázni Önnek, mielőtt használatba venné a tuskómarót.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja, és ne is kísérelje meg használni a gépet addig, amíg meg nem értette a tuskómaró
megfelelő és biztonságos üzemeltetését. Olvassa el a kezelői kézikönyvet. Olvassa el a gépre ragasztott biztonsági
jelzéseket. Ezek mellett a kölcsönzőben egy videó is megtekinthető, amely a Vermeer tuskómaró gép üzemeltetését és
biztonságos használatát mutatja be. Ha nem biztos a biztonsági üzenetek vagy a gép kezelésére vonatkozó tudnivalók
jelentésében vagy tartalmában, akkor kérjen további magyarázatot a kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársától vagy
technikusától.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: A Vermeer SC252 és SC372 típusok gyalogkísérettel üzemeltethető, önjáró tuskómaró gépek, amelyek
kizárólag fatuskók és gyökerek vágással és forgácsolással történő eltávolítására szolgálnak, beleértve azok földfelszín alatti részeit is.

KEZELÉSI LÉPÉSEK
1. A tuskómaró szállítása:
a. A gép utánfutón vagy teherautón történő szállítása előtt olvassa el az utánfutó vagy a teherautó kezelői kézikönyvében a biztonsági
óvintézkedéseket és a jármű megrakodására vonatkozó tudnivalókat.
b. A járműre történő felrakás előtt tisztítsa meg a gépet, nehogy beszennyezze a közforgalmú úttestet. Emelje fel és állítsa középre a
marótárcsát. Használja a hajtott kerekek reteszelését (SC252) vagy a differenciálzárat (SC372), hogy a gép egyenes vonalon mozogjon a
járműre történő felrakás során. Egyenes talajról indulva álljon a géppel közvetlenül az utánfutóra vagy a teherautóra; a lerakodást is
ugyanilyen feltételek mellett végezze.
c. Miután a gép a rakfelületre került, engedje le a marótárcsát az utánfutó vagy teherautó platójára. Ha tartozik ilyen az adott géphez (SC252
típusnál), akkor helyezze be a cső formájú szállítási rögzítőelemet, a csapszeget és a sasszeget, hogy felemelt állapotban tartsák meg a
gémet. A gépet rögzítőszemek és kötelek segítségével, a bevett lekötözési módszerekkel rögzítse a szállításhoz.
2. A tuskómaró üzembe helyezése:
a. Hívja fel az adott területen érvényes központi hívószámot (az Egyesült Államokban hívható One-Call helyi megfelelőjét) annak kiderítése
érdekében, hol találhatók föld alatti közművezetékek a munkavégzéssel érintett terület közelében.
b. A gép beindítása előtt ellenőrizze a gép összes üzemi folyadékának szintjét és a légszűrő állapotát.
c. A gép üzemeltetése közben védőfelszerelést kell viselni. Mindig viseljen védősisakot, védőcipőt, hallásvédő eszközöket, továbbá szem- és
arcvédő eszközöket. A közúti forgalom közelében történő munkavégzés során viseljen fényvisszaverő ruházatot.
d. Vizsgálja meg a munkaterületet és távolítsa el a fa-, kő-, drót-, vagy más törmelékdarabokat a tuskó(k) közeléből.
e. Legyen különösen óvatos, ha domboldalon dolgozik; itt felborulás veszélye fenyeget. Lejtős talajon úgy közlekedjen a géppel, hogy a
kezelőszervek az emelkedő teteje felé nézzenek (tehát ne a gép előtt álljon).
f.
Kapcsolja ki a marótárcsát, amikor fatuskók között halad a géppel. Soha ne álljon vagy üljön a gépre.
3. A tuskómaró indítása:
a. NE nyúljon a vezérlőkarokhoz a motor beindításakor. Ez lehetővé teszi a kezelői jelenlétet érzékelő rendszer számára, hogy kalibrálást
végezzen a motor beindulása után és a géppel történő munkavégzés megkezdése előtt.
b. Állítsa a gázkart közepes sebességre, és húzza ki a szívatógombot. Indítsa be a motort. Ahogy a motor melegszik, állítsa a szívatógombot
üzemi állásra, majd csökkentse a fordulatszámot alapjáratra.
c. Kizárólag akkor kapcsolja be vagy ki a marótárcsát, ha a motor alapjáraton üzemel.
4. Tuskómarás:
a. A menetsebesség-szabályozó és a kormánykarok segítségével állítsa a gépet olyan helyzetbe, hogy a marótárcsa a tuskó tetejének
középvonalában legyen.
b. Helyezze egyik kezét a kezelői jelenlétet érzékelő rendszer részét képező bármelyik vezérlőkarra, mielőtt bekapcsolná a marótárcsa hajtását.
A kezelőkonzolon található, kezelői jelenlétet jelző zöld fény világítani kezd, és mindaddig égve marad, ameddig a kezelő keze hozzáér
legalább egy karhoz. A kezelői jelenlétet érzékelő rendszer csak akkor engedi a marótárcsa bekapcsolását, ha a kezelő keze valamelyik karon
van, és a gázkart az alapjárat közelébe állították.
c. Kapcsolja be a marótárcsa hajtását a megfelelő kapcsolóval. A kezelőkonzolon világítani kezd a zöld „Marótárcsa-meghajtás bekapcsolva”
jelzőfény. A marótárcsa hajtása kikapcsol, ha a kezelő ½ másodpercnél hosszabb időre elengedi a karokat.
d. Növelje a motor sebességét a maximális fordulatszámra, és az „oldalirányú mozgás szabályozókarjának” segítségével ejtsen enyhe vágást
a tuskóban.
e. A marótárcsát a tuskó oldalához tartva engedje le a marótárcsát a „marótárcsa-magasság állítókarjával”, és tegyen egy mélyebb vágást. A
marás fogásmérete és sebessége a fa keménységétől függ.
f.
Ismételje a fenti műveletsort addig, amíg el nem éri a kívánt mélységet, vagy vágjon le a marótárcsa átmérőjének feléig. Soha ne vágjon a
tuskó alá. Az alávágás következtében a gép erősen visszarúghat, és részegységei károsodhatnak.
g. Emelje fel a marótárcsát, és a menetvezérlő kar segítségével mélyessze jobban a gép marótárcsáját a tuskóba, és ismételje meg a vágásokat.
5. A forgácsok eltávolítása:
a. Ha a felgyűlt forgácsok zavarják a gép működését, akkor emelje fel a marótárcsát, majd kapcsolja ki annak meghajtását, és tolasson távolabb
a géppel a tuskótól.
b. Kövesse a leállítási eljárást, várja meg, amíg a marótárcsa megáll, majd gereblyével vagy lapáttal távolítsa el a forgácsokat.
c. Indítsa újra a gépet, álljon vissza a helyére, és folytassa a munkát.
6. Leállítási eljárás:
a. Tartsa egyik kezét valamelyik vezérlőkaron, és csökkentse alapjáratra a motor fordulatszámát.
b. Ha a motor elérte az alapjáratot, kapcsolja ki a marótárcsa-meghajtást annak kapcsolójával, vagy engedje el a vezérlőkarokat.
FIGYELMEZTETÉS: A marótárcsa egy rövid ideig még az után is forog, hogy szétválasztotta a tengelykapcsolót.
c. Állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot. Maradjon a kezelőszerveknél, amíg a marótárcsa meg nem áll.
A kezelői kézikönyv és a kölcsönzői útmutató más nyelveken is elérhető. Vegye fel az illetékes részlegünkkel a kapcsolatot a következő címen:
productsafety@vermeer.com.
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A kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársa vagy technikusa elmagyarázza Önnek az itt találhatóbiztonsági eljárások és kezelési lépések
mindegyikét, mielőtt használatba venné ezt a tuskómarót.

BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK

Az alábbiakban csak bizonyos biztonsági üzeneteket ismertetünk. A gépen elhelyezett biztonsági jelzéseken és a géphez tartozó kezelői
kézikönyvben további biztonsági információk is találhatók. A Vermeer tuskómaró üzemeltetését és biztonságos használatát bemutató videó
megtekinthető ebben a kölcsönzőben.

FIGYELMEZTETÉS: A gép üzemeltetése során tartsa távol a munkaterülettől a nézelődőket és a
védőfelszerelést nem viselő dolgozókat.

VESZÉLY! A forgó marótárcsával való érintkezés súlyos sérülést, végtagvesztést vagy halált okozhat.

•

A forgó marótárcsa tárgyakat vethet ki.

•

Tartsa lenn a marótárcsa védőelemét. Ne álljon a gép közelébe. A gép szállítása előtt kapcsolja ki a
marótárcsát.

FIGYELMEZTETÉS: A forgó marótárcsáról lerepülő tárgyak a kezelő sérülését okozhatják.

•

A tuskóról és a munkaterületről távolítsa el a fadarabokat, hajtásokat, köveket, drótokat és egyéb törmeléket.

•

Vegyen fel védősisakot és védőszemüveget, és használjon arcvédő pajzsot.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép ráborul valakire, súlyos vagy halálos kimenetelű zúzódásokat okozhat.

•

Ne üljön vagy álljon a gépen, amikor a menethajtást működteti.

FIGYELMEZTETÉS: A gép szervizelése, tisztítása, javítása vagy szállítása előtt végezze el a kezelői
kézikönyvben ismertetett leállítási eljárást.

FIGYELMEZTETÉS: Az előzőleg említett, vagy a gépen található, illetve a kezelői kézikönyvben ismertetett biztonságtechnikai
utasítások bármelyikének be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. A gépet kizárólag a kezelői kézikönyvben
részletezett célokra szabad használni.
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