
SEGURANÇA 

Motor: 

Hot Parts - Como o motor é operado bloco e silenciadores vai aquecer a temperaturas superiores a 170 graus ao 

toque. As luvas devem ser utilizados quando se trabalha em partes do motor, durante e depois da operação. 

Movendo Parts - A frente da tela rotativa, bem como o eixo está girando em alta velocidade quando o motor 

está funcionando, por isso, é imperativo para manter todos os membros e roupas soltas claro durante a 

operação. Quando a manutenção do motor deve ser executada BRUTUS 2014 deve ser desativado antes de 

iniciar o trabalho pode começar. 

Proteção Auditiva - Proteção auditiva deve ser usado em todos os momentos, quando o motor está em 

funcionamento. A exposição prolongada a altos níveis de decibéis pode causar perda permanente da audição. 

Transmissão: 

Movendo as peças-O drivetrain tem muitas partes rotativas que operam em alta velocidade e, portanto, é 

imperativo para manter todos os membros e roupas soltas claro durante a operação. Quando a manutenção no 

sistema de transmissão deve ser realizada, BRUTUS 2014 deve ser desativado antes de iniciar o trabalho pode 

começar. 

Desligue a bateria - Para imobilizar BRUTUS 2014, o terminal negativo da bateria deve ser desconcertado do 

circuito. Só então é BRUTUS 2014 completamente imobilizado e seguro para trabalhar com o sistema de 

transmissão. 

Aperte Point - Vários pontos de esmagamento de existir BRUTUS 2014 drivetrain. Para evitar ferimentos manter 

membros clara enquanto BRUTUS 2014 está em funcionamento e proceder com cautela ao realizar a 

manutenção. 

Estação de motorista: 

Proteção Auditiva - Proteção auditiva deve ser usado em todos os momentos, quando o motor está em 

funcionamento. A exposição prolongada a altos níveis de decibéis pode causar perda permanente da audição. 

Desligamento Automático - BRUTUS 2014 é equipado com um desligamento automático sensível à pressão por 

baixo do banco do motorista. Isto ajuda a reduzir a lesão por causa do tractor não pode ser operado sem o 

operador senta-se no assento. 

Restrição de idade - Nenhuma pessoa sem carteira de motorista válida é pode operar BRUTUS 2014. 

Passageiros - Não são permitidos passageiros em BRUTUS 2014 sob quaisquer circunstâncias. BRUTUS 2014 não 

foi projetado para transportar com segurança mais de uma pessoa. 

Outros Segurança Genérico - É imperativo usar um capacete em todos os momentos durante a operação 

BRUTUS 2014, bem como manter as mãos e os pés afastados das peças rotativas. 

Elétrica: 

Manuseamento da bateria - A bateria contém material altamente corrosivo. Se a manipulação é necessária, 

luvas devem ser usados. Se o ácido da bateria entrar em contato com lavagem área afetada da pele 

imediatamente e contactar o controle de veneno ou o seu profissional de saúde. 

Direção / Pneus: 

Pontos de esmagamento - Pneus em movimento, bem como da direcção criar um número de pontos de 

esmagamento perigosos. É essencial para manter os membros e roupas claras de pontos de esmagamento e não 

realizar a manutenção de direção ou pneus menos BRUTUS 2014 foi devidamente imobilizado.  


