Guide för hyrcenter
Instruktioner och säkerhetsåtgärder
Vermeer SC30TX stubbfräs
Gå till Vermeer på www.vermeer.com för att hitta din lokala Vermeer
trädvårdsåterförsäljare.

Gå till vermeer.com
för att se en driftsoch säkerhetsvideo

Expediten eller teknikern förklarar samtliga följande instruktioner och säkerhetsåtgärder innan du använder denna stubbfräs.
VARNING! Maskinen får inte användas eller försöka användas förrän du är införstådd med korrekt användning av
och säkerhetsanordningarna på denna stubbfräs. Läs instruktionsboken. Läs alla varselmärken som sitter på
maskinen. Dessutom finns en drifts- och säkerhetsvideo om Vermeer stubbfräs som du kan titta på vid
hyrcentret. Om du är osäker på innehållet eller innebörden i säkerhetsmeddelandena, eller informationen
beträffande maskindriften ska du be expediten eller teknikern om mer detaljerade uppgifter.
AVSEDD ANVÄNDNING: Vermeer SC30TX är en förarledd, självgående stubbfräs konstruerad endast för användning vid borttagning av stubbar
och rötter till under marknivå genom skärning och fräsning.

INSTRUKTIONER
1. Transport av stubbfräs
a. Innan maskinen transporteras på släpvagn eller lastbil, ska du läsa säkerhetsföreskrifterna och informationen i bruksanvisningen för
släpvagnen eller lastbilen.
b. Höj och centrera skärhjulet, innan maskinen lastas på. Från jämnt underlag körs maskinen rakt upp på och av släpvagnen eller lastbilen.
Rengör maskinen för att förhindra att skräp faller av på vägen.
c. När maskinen lastats, sänks skärhjulet ner på släpvagns- eller lastbilsflaketflaket. Använd standardförankringsrutiner för att fästa maskinen i
fyra hörn före transport.
2. Iordningsställande av stubbfräs
a. Kontakta det lokala "One-Call"-systemet (inom USA) i ditt område för att få reda på var alla underjordsinstallationer finns i närheten av
arbetsområdet.
b. Kontrollera maskinens alla vätskenivåer och luftrenarens tillstånd innan du startar maskinen.
c. Användning av maskinen kräver att du bär skyddsutrustning. Bär alltid skyddshjälm, skyddsskor, hörselskydd och ögon-och ansiktsskydd.
Bär reflekterande kläder, om du arbetar nära trafik.
d. Undersök arbetsplatsen och avlägsna lösa träbitar, stenar, metalltrådar och annat skräp från området runt stubben(stubbarna).
e. Iaktta yttersta försiktighet vid arbete i sluttningar, där maskinen kan välta. Kör maskinen i den riktning som gör det möjligt för föraren att
vara på den stigande sidan.
f.
Koppla ur skärhjulet vid körning mellan stubbar. Åk aldrig på maskinen.
3. Start av stubbfräs:
a. Rör INTE bomreglagespaken vid start av motorn. Detta möjliggör kalibrering av förarnärvarosystemet sedan motorn startats och innan
arbetet påbörjas.
b. Ställ in gasen på halvfart och vrid tändnyckeln medurs för att starta motorn. Sänk gasen till tomgång och låt motorn värmas upp.
4. Stubbfräsning:
a. Använd markdriftens spakar för att placera maskinen med skärhjulet på stubben och på dess övre kant.
b. Placera handen på bomreglagespaken för att aktivera förarnärvaroreglaget. Den gröna kontrollampan för förarnärvaro på förarplatsen tänds
och fortsätter lysa så länge som föraren behåller handkontakt med reglagespaken. Förarnärvarosystemet tillåter inte att skärhjulet kopplas
in om inte en hand befinner sig på reglagespaken.
c. Om förarnärvarosystemets kontrollampa inte tänds, släpper du spaken i minst en sekund för att tillåta omkalibrering, och placerar sedan
handen på spaken.
d. Aktivera skärhjulsdriftens strömbrytare. Den gröna kontrollampan för aktiverat skärhjul tänds på förarplatsen. Skärhjulet kopplas ur om
handkontakt med bommens reglagespak avbryts i mer än en (1) sekund.
e. Öka motorhastigheten till maximalt varvtal och använd bommens reglagespak för att göra ett lätt snitt tvärsöver stubben.
f.
Med skärhjulet på stubbens sida sänker du skärhjulet och gör ett djupare snitt. Snittets storlek och hur fort det går att göra det beror på hur
hårt träet är.
g. Upprepa tills du har nått önskat djup eller skär ner till halva skärhjulsdiametern. Fräs aldrig ur stubben underifrån. Detta kan orsaka
våldsamma bakslag och skada komponenterna.
h. Höj skärhjulet och använd markdriftsspakarna för att flytta maskinen längre in i stubben och upprepa skärsnitten.
5. Avlägsnande av träflisor:
a. Om ackumulerade träflisor stör maskinens arbete, höj och koppla ur skärhjulet och flytta bakåt bort maskinen från stubben.
b. Följ avstängningsrutinen. Rensa bort träflisorna med en kratta eller skyffel.
c. Starta om maskinen, flytta tillbaka maskinen i skärningsläge och återuppta driften.
6. Avstängningsrutin:
a. Håll en hand på bommens reglagespak och minska motorhastigheten till tomgång.
b. När motorn når tomgång, kopplar du ur skärhjulet eller släpper reglagespaken.
VARNING! Skärhjulet kommer att fortsätta snurra en stund, sedan kopplingen inaktiverats.
c. Stäng av motorn och ta ur nyckeln. Vänta tills skärhjulet stannat innan du lämnar förarreglagen.
d. Om du stänger av i en sluttning ska du vända maskinen så den står tvärsöver sluttningen för att förhindra maskinen från att krypa iväg
från parkeringsläget. Om detta inte är möjligt, aktiverar du parkeringsspärrhaken eller parkeringsbromsen (beroende på hur maskinen är
utrustad).
Instruktionsboken och guiden för hyrcenter finns tillgängliga på andra språk. Kontakta productsafety@vermeer.com.
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Guide för hyrcenter
Instruktioner och säkerhetsåtgärder
Vermeer SC30TX stubbfräs
Gå till Vermeer på www.vermeer.com för att hitta din lokala Vermeer
trädvårdsåterförsäljare.

Gå till vermeer.com
för att se en driftsoch säkerhetsvideo

Expediten eller teknikern förklarar samtliga följande säkerhetsåtgärder och instruktioner innan du använder denna stubbfräs.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
Nedan visas några av säkerhetsmeddelandena. Ytterligare säkerhetsinformation finns på varselmärkena som sitter på maskinen, samt i
instruktionsboken som är fäst på maskinen. Det finns en drifts- och säkerhetsvideo om Vermeers stubbfräs som du kan titta på vid detta
hyrcenter.

VARNING! Håll alla åskådare och andra arbetare borta från maskinen och arbetsstället
medan maskinen är i drift.

FARA! Kontakt med roterande skärhjul kommer att resultera i allvarlig personskada,
lemlästning eller dödsfall.

•

Roterande skärhjul kan kasta omkring föremål.

•

Håll skärhjulsskyddet nere. Håll dig på behörigt avstånd. Stäng av strömmen till skärhjulet innan maskinen
transporteras.

VARNING! Föremål som kastas ut från det roterande skärhjulet kan skada föraren.

•

Ta bort lösa träbitar, sekundär tillväxt, stenar, metalltråd och annat skräp från stubben och arbetsområdet.

•

Bär skyddshjälm, skyddsglasögon och ansiktsskydd.

VARNING! Du kan få krosskador, om du blir överkörd/hamnar under maskin som välter.
•

Undvik situationer, där vältning skulle kunna inträffa.

•

Håll fötterna borta från larvbanden.

•

Låt inte någon åka på maskinen.

VARNING! Använd avstängningsrutinen som förklaras i instruktionsboken innan du utför service, rengöring,
reparationer på eller transport av maskinen.
VARNING! Underlåtenhet att följa någon av föregående säkerhetsanvisningar, eller de som visas på maskinen eller i
instruktionsboken, kan resultera i allvarlig kroppsskada eller dödsfall. Denna maskin får användas endast för dess avsedda syften
enligt denna instruktionsbok.

Se motsatt sida för instruktioner
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