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Για τη δική σας ασφάλεια 

Αυτό το παράρτημα στις οδηγίες χρήσης περιλαμβάνει γενικούς κανόνες συμπεριφοράς 
για χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και τεχνικές υποδείξεις 
ασφάλειας που πρέπει να τηρήσετε οπωσδήποτε για τη δική σας ασφάλεια! 
Η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Κάποιες υποδείξεις δεν αφορούν αποκλειστικά το παραδιδόμενο 
μηχάνημα. 
Η σύνοψη των υποδείξεων σάς θυμίζουν κάποιους κανόνες ασφαλείας που συχνά τους ξεχνάμε 
ακούσια κατά την καθημερινή χρήση των μηχανημάτων.

1.  Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
Το μηχάνημα προορίζεται αποκλειστικά για τη συνήθη χρήση στις αγροτικές εργασίες (χρήση σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές).

Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση θεωρείται ως αντίθετη προς τις προδιαγραφές. Για ζημιές που προκύπτουν 
από χρήση που δεν βασίζεται στις προδιαγραφές δεν ευθύνεται ο κατασκευαστής. Τον κίνδυνο αναλαμβάνει 
αποκλειστικά ο χρήστης.
 
Στην προδιαγραφόμενη χρήση περιλαμβάνεται επίσης η τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας, συντήρησης 
και επισκευής όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστή. 

Η χρήση, η συντήρηση και η επισκευή του μηχανήματος επιτρέπεται μόνο από πρόσωπα που διαθέτουν την 
ανάλογη εξοικείωση και έχουν ενημερωθεί σχετικά με τους κινδύνους. Μεταβιβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας 
και στους υπόλοιπους χρήστες. 

Πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και οι λοιποί, γενικώς αναγνωρισμένοι 
κανόνες στο πλαίσιο της τεχνικής ασφάλειας, της ιατρικής της εργασίας και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις στο μηχάνημα αποκλείουν κάθε ευθύνη του κατασκευαστή για ζημιές που μπορεί 
να προκληθούν.
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2.  Γενικές τεχνικές υποδείξεις ασφαλείας και διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων 
Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία, ελέγξτε το μηχάνημα και το τρακτέρ για ασφάλεια κυκλοφορίας και ασφάλεια 
λειτουργίας!

Λάβετε υπόψη τις γενικά ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων!

Τα σήματα προειδοποίησης και υποδείξεων που υπάρχουν επάνω στο μηχάνημα δίνουν σημαντικές οδηγίες για ακίνδυνη 
λειτουργία. Η τήρησή τους ενισχύει την ασφάλειά σας!

Θυμηθείτε ότι πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε εθνικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας όταν χρησιμοποιείτε το δημόσιο 
οδικό δίκτυο!

Εξοικειωθείτε πριν από την έναρξη της εργασίας με όλες τις διατάξεις και τα στοιχεία χειρισμού, καθώς και με τη 
λειτουργία αυτών. Θα είναι πολύ αργά να το πράξετε κατά τη διάρκεια της εργασίας σας!

Τα ρούχα του χρήστη πρέπει να είναι εφαρμοστά. Τα φαρδιά και χαλαρά ρούχα πρέπει να αποφεύγονται!

Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς διατηρείστε καθαρή τη μηχανή!

Ελέγξτε πριν τη θέση σε λειτουργία το χώρο πέριξ του μηχανήματος! (προσοχή στα παιδιά!) Σιγουρευτείτε ότι έχετε 
επαρκή ορατότητα!

Δεν επιτρέπονται επιβάτες στο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της εργασίας και κατά τη μεταφορά του μηχανήματος!

Συνδέστε το μηχάνημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και στερεώστε το μόνο στους προβλεπόμενους μηχανισμούς!

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση μηχανημάτων στο/από το τρακτέρ!

Τοποθετήστε τις διατάξεις στήριξης στην εκάστοτε κατάλληλη θέση κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση! (Ευστάθεια!)

Τοποθετείτε τα βάρη πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές στα προβλεπόμενα σημεία στερέωσης!

Τηρείτε τα επιτρεπτά αξονικά φορτία, τα συνολικά βάρη και τις διαστάσεις μεταφοράς!

Τοποθετείτε και ελέγχετε τον εξοπλισμό μεταφοράς, όπως π.χ. το φωτισμό, τις προειδοποιητικές και προστατευτικές 
διατάξεις!

Τα ρυθμιστικά σκοινιά για τις ταχείες συνδέσεις πρέπει να κρέμονται χαλαρά και να μην λύνονται από μόνα τους όταν 
βρίσκονται χαμηλά!

Κατά τη διάρκεια της πορείας μην εγκαταλείπετε ποτέ τη θέση του οδηγού!

Η οδική συμπεριφορά, η ικανότητα οδήγησης και πέδησης επηρεάζονται από τις συνδεδεμένες ή αναρτημένες μηχανές 
και τα βάρη έρματος. Για αυτό προσέχετε ώστε να υπάρχει επαρκής ικανότητα οδήγησης και πέδησης!

Στις στροφές λαμβάνετε υπόψη σας το μεγάλο άνοιγμα και την αδρανή μάζα του μηχανήματος!
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Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα μόνο όταν είναι τοποθετημένες όλες οι διατάξεις ασφαλείας και 
βρίσκονται σε θέση προστασίας!

Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο εργασίας!

Μην κάθεστε στην περιοχή περιστροφής του μηχανήματος!

Τα υδραυλικά πτυσσόμενα πλαίσια πρέπει να ενεργοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχει κανείς στην περιοχή περιστροφής!

Υπάρχουν σημεία που ενέχουν κίνδυνο σύνθλιψης και εγκοπής σε μέρη του μηχανήματος που λειτουργούν με εξωτερική 
κινητήρια δύναμη (π.χ. υδραυλικά)!

Σε μηχανήματα που κινούνται γρήγορα με εργαλεία που κινητοποιούνται από το έδαφος, υπάρχει κίνδυνος μετά την 
ανύψωση λόγω μάζας που κινείται εξ αδρανείας! Εισέρχεστε μόνο όταν τα μηχανήματα έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως!

Πριν εγκαταλείψετε το τρακτέρ τοποθετήστε το μηχάνημα στο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί 
εκκίνησης!

Ανάμεσα στο τρακτέρ και τη συσκευή δεν πρέπει να παραμένει κανένας αν το όχημα δεν είναι ασφαλισμένο έναντι 
κύλισης με φρένο ακινητοποίησης ή/ και με τάκο!

Ασφαλίστε στη θέση μεταφοράς τα πτυσσόμενα πλαίσια και τις διατάξεις εκσκαφής!

Πριν από τη μεταφορά σε δρόμο, μαζέψτε και ασφαλίστε τους βραχίονες σύλληψης του τροφοδοτικού μηχανισμού!

Ασφαλίζετε στη θέση μεταφοράς το εξάρτημα χάραξης ίχνους!
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2.1 Αναρτώμενα μηχανήματα 

Πριν από την τοποθέτηση και την αφαίρεση των μηχανημάτων στην ανάρτηση τριών σημείων, βάλτε 
τη διάταξη χειρισμού σε θέση όπου αποκλείεται η ακούσια ανύψωση ή το ακούσιο κατέβασμα!

Κατά την τοποθέτηση τριών σημείων πρέπει οπωσδήποτε οι κατηγορίες τοποθέτησης στο τρακτέρ 
και στο μηχάνημα να ταυτίζονται ή να εναρμονιστούν!

Στην περιοχή του στελέχους των τριών σημείων υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού από σημεία 
σύνθλιψης και εγκοπής!

Κατά την ενεργοποίηση του εξωτερικού χειρισμού για την τοποθέτηση τριών σημείων μην 
εισέρχεστε μεταξύ τρακτέρ και μηχανήματος!

Στη θέση μεταφοράς του μηχανήματος προσέξτε να υπάρχει πάντα επαρκής πλευρική ασφάλιση  

του στελέχους τριών σημείων του τρακτέρ!

Κατά την οδική κυκλοφορία με ανυψωμένο μηχάνημα ο μοχλός χειρισμού πρέπει να ασφαλίζεται 
προκειμένου να μην κατέβει!
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2.2  Συνδεδεμένα μηχανήματα 

Ασφαλίστε τα μηχανήματα έναντι κύλισης!

Λάβετε υπόψη το μέγιστο επιτρεπτό κάθετο φορτίο της σύζευξης, της ρυθμιζόμενης μπάρας σύζευξης ή του κοτσαδόρου!

Σε σύνδεση με μπάρα έλξης προσέξτε την επαρκή δυνατότητα κίνησης στο σημείο σύνδεσης!
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2.3  Λειτουργία δυναμοδοτικού άξονα (μόνο σε μηχανήματα που κινούνται με δυναμοδοτικό άξονα) 

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι αρθρωτοί άξονες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή!

Ο σωλήνας προστασίας και το χωνί προστασίας του αρθρωτού άξονα καθώς και η προστασία του δυναμοδοτικού άξονα 
-και στην πλευρά του μηχανήματος- πρέπει να είναι τοποθετημένα και να βρίσκονται σε καλή κατάσταση!

Προσέξτε τα προβλεπόμενα καλύμματα σωλήνων στους αρθρωτούς άξονες κατά τη θέση μεταφοράς και εργασίας!

Τοποθετήστε και αφαιρέστε τον αρθρωτό άξονα μόνο αν είναι απενεργοποιημένος ο δυναμοδοτικός άξονας, ο κινητήρας 
έχει σβήσει και έχει βγει το κλειδί εκκίνησης!

Προσέχετε πάντα τη σωστή συναρμολόγηση και ασφάλιση του αρθρωτού άξονα!

Ασφαλίστε έναντι μετακίνησης την προστασία αρθρωτού άξονα αναρτώντας τις αλυσίδες!

Πριν την ενεργοποίηση του δυναμοδοτικού άξονα βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγμένος αριθμός στροφών του δυναμοδοτικού 
άξονα του τρακτέρ ταυτίζεται με τον επιτρεπτό αριθμό στροφών του μηχανήματος!

Κατά τη χρήση δυναμοδοτικού άξονα εξαρτώμενου από το έδαφος προσέχετε ώστε ο αριθμός στροφών να εξαρτάται από 
την ταχύτητα κίνησης και η κατεύθυνση περιστροφής να αντιστρέφεται κατά την όπισθεν!

Πριν την ενεργοποίηση του δυναμοδοτικού άξονα προσέξτε ώστε να μη βρίσκεται κανείς στην επικίνδυνη περιοχή του 
μηχανήματος!

Ποτέ μην ενεργοποιείτε το δυναμοδοτικό άξονα όταν ο κινητήρας είναι σβηστός!

Κατά τις εργασίες με το δυναμοδοτικό άξονα απαγορεύεται η παραμονή ατόμων στην περιοχή του περιστρεφόμενου 
δυναμοδοτικού ή αρθρωτού άξονα!

Απενεργοποιείτε πάντα το δυναμοδοτικό άξονα όταν εμφανίζονται πολύ μεγάλες γωνίες και δεν είναι απαραίτητη!

Προσοχή, μετά από την απενεργοποίηση του δυναμοδοτικού άξονα μπορεί να υπάρξει κίνδυνος λόγω μάζας που κινείται 
εξ αδρανείας! Μην πλησιάζετε πολύ κοντά στο μηχάνημα όσο διαρκεί αυτή κίνηση. Μόλις ακινητοποιηθεί πλήρως 
μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία! Σβήστε οπωσδήποτε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί εκκίνησης!

Ο καθαρισμός, η λίπανση ή η ρύθμιση του μηχανήματος που κινείται μέσω δυναμοδοτικού άξονα ή του αρθρωτού άξονα 
πρέπει να γίνονται με απενεργοποιημένο το δυναμοδοτικό άξονα, με σβησμένο τον κινητήρα και με βγαλμένο το κλειδί 
εκκίνησης!
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Τοποθετήστε τον αποσυνδεμένο αρθρωτό άξονα στον προβλεπόμενο συγκρατητήρα!

Μετά την αφαίρεση του αρθρωτού άξονα τοποθετήστε το περίβλημα προστασίας επάνω στο στέλεχος του δυναμοδοτικού άξονα!

Επιδιορθώστε αμέσως τις πιθανές ζημιές. Ποτέ μην εργάζεστε με μηχάνημα που έχει υποστεί ζημιές!

•
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2.4  Υδραυλικό σύστημα 

Το υδραυλικό σύστημα βρίσκεται υπό υψηλή πίεση!

Κατά τη σύνδεση των υδραυλικών κυλίνδρων και των κινητήρων πρέπει να προσέχετε την προδιαγραφόμενη σύνδεση 
των υδραυλικών σωλήνων!

Προσέχετε κατά τη σύνδεση των υδραυλικών σωλήνων με το υδραυλικό σύστημα του τρακτέρ να μην υφίσταται πίεση 
στο υδραυλικό σύστημα τόσο του τρακτέρ όσο και του μηχανήματος!

Στις υδραυλικές λειτουργικές συνδέσεις ανάμεσα στο τρακτέρ και το μηχάνημα οι σύνδεσμοι σύνδεσης και τα βύσματα 
πρέπει να φέρουν σήμανση προκειμένου να αποφεύγονται οι λανθασμένοι χειρισμοί! Αν υπάρξει λάθος στις συνδέσεις 
μπορεί να έχουμε αντίθετη λειτουργία (π.χ. ανύψωση/κατέβασμα) -  
Κίνδυνος ατυχήματος!

Ελέγχετε τακτικά τις υδραυλικές σωληνώσεις και σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς λόγω μακροχρόνιας χρήσης 
αντικααστήστε τις! Οι ανταλλακτικές σωληνώσεις πρέπει να αντιστοιχούν στις τεχνικές απαιτήσεις του κατασκευαστή 
του μηχανήματος!

Κατά την έρευνα για τον εντοπισμό σημείων διαρροής χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα βοηθητικά μέσα, λόγω πιθανού 
κινδύνου σοβαρού τραυματισμού!

Υγρά που εκτοξεύονται με υψηλή πίεση (υδραυλικό λάδι) μπορούν να εισχωρήσουν στο δέρμα και να προκαλέσουν 
σοβαρούς τραυματισμούς! Σε περίπτωση τραυματισμού ειδοποιήστε άμεσα γιατρό! Κίνδυνος μόλυνσης!

Πριν από τις εργασίες στο υδραυλικό σύστημα χαμηλώστε το μηχάνημα, εκτονώστε την πίεση στο σύστημα, σβήστε τον 
κινητήρα και βγάλτε το κλειδί εκκίνησης!
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2.5  Φρένα και ελαστικά 

Πριν από κάθε διαδρομή ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων!

Πρέπει να γίνεται τακτικά διεξοδικός έλεγχος του συστήματος πέδησης!

Οι εργασίες ρύθμισης και επισκευής στο σύστημα πέδησης πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένα 
συνεργεία ή από αναγνωρισμένες εταιρείες που ασχολούνται με τα συστήματα πέδησης! Χρησιμοποιείτε 
υγρά φρένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και κάνετε αντικατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς!

Κατά τις εργασίες στα ελαστικά προσέχετε ώστε το μηχάνημα να είναι ασφαλώς ακινητοποιημένο και 
ασφαλισμένο έναντι κύλισης (τάκοι)!

Η συναρμολόγηση των ελαστικών προϋποθέτει επαρκείς γνώσεις και εργαλεία συναρμολόγησης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές!
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Οι εργασίες επισκευής στα ελαστικά και τους τροχούς πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο 
προσωπικό με τα κατάλληλα εργαλεία συναρμολόγησης!

Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών! Τηρείτε τις προδιαγραφές για την πίεση αέρα! 

•

•

2.6  Συντήρηση 

Προχωρήστε στις εργασίες επισκευής, συντήρησης και καθαρισμού όπως και στην αντιμετώπιση των 
δυσλειτουργιών μόνο αφού έχει διακοπεί η λειτουργία και δεν λειτουργεί ο κινητήρας! Βγάλτε το κλειδί 
εκκίνησης!

Ελέγχετε τακτικά τη σταθερή εφαρμογή βιδών και περικόχλιων και σφίγγετε όπου χρειαστεί!

Στις εργασίες συντήρησης με ανασηκωμένο το μηχάνημα ασφαλίζετε πάντα με τα κατάλληλα στοιχεία 
υποστήριξης!

Χρησιμοποιείστε τα κατάλληλα εργαλεία και γάντια για να αντικαταστήσετε εργαλεία εργασίας με κόψεις!

Απορρίπτετε σωστά τα λάδια, τα γράσα και τα φίλτρα!

Κατά την εργασία στην ηλεκτρική εγκατάσταση αποσυνδέετε πάντα την παροχή ρεύματος!

Κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροκόλλησης στο τρακτέρ και στα αναρτώμενα μηχανήματα αποσυνδέετε 
το καλώδιο στη γεννήτρια και στην μπαταρία!

Αν υπάρχουν δεξαμενές αερίου χρησιμοποιείτε μόνο άζωτο για το γέμισμα - Κίνδυνος έκρηξης!

Τα ανταλλακτικά πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις καθορισμένες τεχνικές απαιτήσεις 
του κατασκευαστή του μηχανήματος! Γι' αυτό, για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποιείτε αυθεντικά 
ανταλλακτικά!
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2.7  Πρόσθετες υποδείξεις: Μηχανικές σπαρτικές μηχανές 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαφυγής σπόρου στις επικίνδυνες θέσεις προσέχετε τα εξαρτήματα της μηχανής που 
περιστρέφονται ή ταλαντεύονται!

Χρησιμοποιείτε τις επιφάνειες ανάβασης μόνο κατά την πλήρωση. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν επιτρέπονται 
επιβάτες στο μηχάνημα!

Κατά τη μεταφορά στο δρόμο προστατεύετε ή αφαιρείτε τους δίσκους ίχνους της προφυτρωτικής σήμανσης!

Κατά την πλήρωση της χοάνης σποράς προσέχετε τις οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανήματος!

Ασφαλίζετε στη θέση μεταφοράς το εξάρτημα χάραξης ίχνους!

Μην τοποθετείτε εξαρτήματα μέσα στη χοάνη σποράς - ακόμα και κατά τους ελιγμούς ο άξονας ανάμιξης περιστρέφεται!

Προσέχετε την επιτρεπτή ποσότητα πλήρωσης! 
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