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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του 
µηχανήµατος (εικόνα 2)  πρέπει 
πρώτα να εξοικειωθείτε µε τον 
χειρισµό του. 
 

 
 
εικόνα 2 
1. ∆ιακόπτης εκκίνησης της µηχανής 
2. Μοχλός ελέγχου γκαζιού 
3. Πεντάλ φρένου 
4. Χειρόφρενο 
5. ∆ιακόπτης εµπλοκής µαχαιριών 
6. Άνοιγµα καλύµµατος 
7. Πεντάλ µπροστινής κίνησης  
8. Πεντάλ όπισθεν 
9. Μοχλός αέρα (τσοκ) 
10. Ωρόµετρο (DH220) 
11. Ρυθµιστής πορείας (Cruise 
Control) 
12. Πεντάλ ελέγχου κάδου 
 
ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΝΟΥ  
Πάντοτε να χρησιµοποιείτε το 
χειρόφρενο κάθε φορά που 
σταµατάτε τη µηχανή ή όταν δεν 
είναι υπό  την επίβλεψη κάποιου. 
Χρήση του χειρόφρενου 

1. Σπρώξτε το πεντάλ του φρένου 
(εικ. 2)  και κρατήστε το  σε αυτή τη 
θέση. 
2. Γυρίστε το χειρόφρενο 
δεξιόστροφα (εικ.2)  και βαθµιαία 
σηκώστε το πόδι σας από το πεντάλ 
του φρένου. 
Σηµείωση : Ο  συµπλέκτης του 
φρένου πρέπει να παραµείνει σε 
αυτή τη θέση ασφαλισµένος. 
Σηµείωση : Το λαµπάκι του φρένου 
στο ταµπλό θα ανάψει όταν τα φρένα 
είναι σε χρήση (εικ. 5) 
 
Λύσιµο χειρόφρενου 
1. Σπρώξτε προς τα κάτω το πεντάλ 
του φρένου (εικ.2). 
Σηµείωση : Το χειρόφρενο πρέπει να 
έχει αποδεσµευτεί. 
2. Βαθµιαία αφήστε το πεντάλ του 
φρένου 
  
Έλεγχος πορείας 
1. Επιταχύνετε το τρακτέρ ώστε να 
φτάσει στην επιθυµητή ταχύτητα. 
2. Σπρώξτε τον διακόπτη ελέγχου 
πορείας στο ΟΝ (εικ.2-10). 
3. Για να µειώσετε την ταχύτητα 
πατήστε τον διακόπτη ελέγχου 
πορείας στο OFF ή σιγά-σιγά 
χρησιµοποιείστε  το πεντάλ του 
φρένου. 
Σηµείωση : Η µπαταρία πρέπει να 
είναι πλήρως φορτισµένη για την 
καλύτερη λειτουργία του ελέγχου 
πορείας. 
 
Ρύθµιση καθίσµατος 
Το κάθισµα µπορεί να µετακινηθεί 
προς τα εµπρός και προς τα πίσω. 
Τοποθετείστε το κάθισµα στο σηµείο 
που θα έχετε τον καλύτερο έλεγχο 
του µηχανήµατος και θα είστε ποιο 
άνετα. 
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1. Σηκώστε το κάθισµα και 
χαλαρώστε τους διακόπτες  
ρύθµισης (εικ. 3). 
 

 
 
 
 

εικόνα 3 
1. ∆ιακόπτες ρύθµισης 
 
2. Μετακινήστε το κάθισµα στην 
επιθυµητή θέση και σφίξτε τους 
διακόπτες. 
 
Φώτα (DH220) 
Τα φώτα είναι µια αναπόσπαστη 
λειτουργία του διακόπτη εκκίνησης 
της µηχανής. 
Γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα στην 
ένδειξη «Φώτα» 
 
Χρήση διακόπτη εµπλοκής 
µαχαιριών 
Ο διακόπτης εµπλοκής (ΡΤΟ) δίνει 
και αφαιρεί επίσης την ισχύ στα 
µαχαίρια. 
 
Εργασία µε τα µαχαίρια 
1. Πατήστε το φρένο για να 
σταµατήσει το τρακτέρ. 
2. Τραβήξτε τον διακόπτη εµπλοκής 
(ΡΤΟ) στη θέση Engaged (εµπλοκή) 
(εικ.4). 
 

 
εικόνα 4 

1. Έλεγχος µαχαιριών 
2. Εµπλοκή 
3. Απεµπλοκή 
 
 
Σηµείωση : Το φωτάκι ένδειξης για 
τον έλεγχο των λεπίδων (ΡΤΟ) 
ανάβει όταν οι λεπίδες είναι σε 
εµπλοκή – λειτουργία (ΡΤΟ) εικ.5. 
 
 
 

 
 

 
 

εικόνα 5 
 

1. Λυχνία  ένδειξης κάδου συλλογής 
2. Λυχνία ένδειξης φρένου  
3. Λυχνία ένδειξης µαχαιριών (ΡΤΟ) 
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∆ιακοπή εµπλοκής – λειτουργίας 
των λεπίδων 
1. Πατήστε το πεντάλ του φρένου για 
να σταµατήσετε το τρακτέρ. 
2. Πιέστε τον διακόπτη που ελέγχει 
τις λεπίδες (ΡΤΟ) για να σταµατήσει 
η λειτουργία τους (εικ.4) 
 
Λυχνία κάδου συλλογής γκαζόν 
Όταν ο συλλέκτης γκαζόν (κάδος) 
χρειάζεται άδειασµα, ανάβει το 
φωτάκι (εικ.5) και ακούγεται ένας 
ήχος. 
 
Σηµαντικό :  Για να αδειάσετε το 
κάδο, πρέπει το φωτάκι ένδειξης να  
ανάβει και ταυτόχρονα ακούγεται 
ήχος.   
Ωστόσο τα µαχαίρια (ΡΤΟ) δεν 
πρέπει να είναι σε λειτουργία για να 
µην φράξει η δίοδος. 
 
Ωρόµετρο 
Βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου 
(εικ.2) και καταγράφει το συνολικό 
χρόνο λειτουργίας του τρακτέρ. 
 
Ρύθµιση ύψους κοπής  
Χρησιµοποιείστε το µοχλό ύψους 
κοπής για να ρυθµίσετε το επιθυµητό 
ύψος. Μπορείτε να ρυθµίσετε το 
ύψος κοπής σε 7 διαφορετικές 
θέσεις, κατά προσέγγιση από 1 έως 
4 ίντσες (25 έως 102 mm). 
Τραβήξτε ή σπρώξτε το µοχλό 
ύψους κοπής και αλλάξτε στην 
επιθυµητή θέση. (εικ. 6) 
 
 

 
 

εικόνα 6 
1. Ρύθµιση ύψους κοπής 
 
Σηµαντικό : Πρέπει να τοποθετείτε 
το µοχλό στην υψηλότερη θέση (7) 
όταν οδηγείτε το τρακτέρ εκτός του 
χλοοτάπητα για να µη χτυπηθούν - 
καταστραφούν τα µαχαίρια. 
 
Ρύθµιση διαχωριστικού κάδου 
Το άνοιγµα του διαχωριστικού 
ρυθµίζεται ώστε να βοηθά στην 
καλύτερη λειτουργία του δείκτη 
πληρότητας.  
 
1. Αφαιρέστε τον κάδο. 
∆είτε τις οδηγίες αφαίρεσης κάδου. 
 
2. Χαλαρώστε τα 2 παξιµάδια από το 
µεταλλικό κάλυµµα όταν είναι σε 
λειτουργία και τραβήξτε το µεταλλικό 
κάλυµµα προς τα επάνω όταν θέλετε 
να κουρέψετε κοντό,  ξηρό γρασίδι ή 
τραβήξτε προς τα κάτω το κάλυµµα 
εάν κουρεύετε µακρύ, βρεγµένο 
γρασίδι (εικ.7). 
 
 

 
εικόνα 7 
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1. Κάλυµµα  
2. Παξιµάδια 
 
3. Σφίξτε τα παξιµάδια. 
4. Επανατοποθετείστε τον συλλέκτη 
χόρτου (κάδος). ∆είτε οδηγίες 
τοποθέτησης κάδου. 
 
Ρύθµιση τροχών χλοοκοπτικού 
Οι µπροστινοί τροχοί πρέπει να είναι 
πάντοτε  στο χαµηλό σηµείο  
(τρύπα) του βραχίονα στήριξης του 
τροχού (εικ.8) 
 
 

 
 
 

εικόνα 8 
1. Τροχός 
2. Είσοδος στήριξης τροχού 
 
Εκκίνηση της µηχανής 
1. Ανοίξτε τη βαλβίδα καυσίµου η 
οποία βρίσκεται ανάµεσα στο 
ντεπόζιτο καυσίµου και  την µηχανή 
(εικ.9). 

 
 

εικόνα 9 
1. Βαλβίδα καυσίµου 

 
Σηµείωση : Το χερούλι της βαλβίδας 
θα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένο 
µε τη σωλήνα καυσίµου. 
2. Καθίστε στο κάθισµα 
3. Πατήστε το πεντάλ του φρένου. 
 
Σηµείωση : Η µηχανή δεν θα 
ξεκινήσει εάν δεν αφήσετε το πεντάλ 
του φρένου. 
 
4. Αποσυνδέστε τα µαχαίρια (ΡΤΟ)  
(εικ.10) 
 

 
 

εικόνα 10 
1. Έλεγχος µαχαιριών 
2. Εµπλοκή 
3. Απεµπλοκή 
4. Τσοκ 
5. Οn 
6. Off 
 
Σηµείωση : Η µηχανή δεν θα 
ξεκινήσει εάν τα µαχαίρια είναι σε 
λειτουργία. 
 
5. Όταν πάτε να ξεκινήσετε µια 
µηχανή που είναι κρύα, το τσοκ να 
είναι στη θέση OFF. 
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6. Ο µοχλός ελέγχου να είναι στο 
ρελαντί (εικ.11). 
 

 
εικόνα 11 

1. Γκάζι 
2. Γρήγορα 
3. Αργά 
4. Εκκίνηση 
5. Φώτα 
6. ON 
7. OFF 
 
7. Γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα και 
κρατήστε το στο σηµείο Start 
(εικ.11). Όταν η µηχανή ξεκινήσει, 
αφήστε το κλειδί. 
 
Σηµαντικό : Όταν η µηχανή δεν 
ξεκινήσει µετά από 15 δευτερόλεπτα, 
γυρίστε το κλειδί στο OFF και αφήστε 
να κρυώσει για 2 λεπτά.  
 
 
 
8. Αφού ξεκινήσει η µηχανή, γυρίστε 
αργά το µοχλό του τσοκ στη θέση 
OFF (εικ.10) και µετά γυρίστε το 
µοχλό κίνησης στο γρήγορο (εικ.11). 
 
Σταµάτηµα της µηχανής 
1. Μετακινήστε το µοχλό του γκαζιού 
στο αργό (εικ.11). 
 
Σηµαντικό : Για να µην 
δηµιουργηθεί πρόβληµα στη µηχανή, 
µην αφήνετε ποτέ το τσοκ στη θέση 

ΟΝ ή το µοχλό του γκαζιού στη θέση 
Fast  για να σταµατήσετε τη µηχανή. 
 
2. Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF 
(εικ.11). 
 
Σηµείωση : Εάν η µηχανή δουλεύει 
πάρα πολύ ή είναι ζεστή, αφήστε τη 
στο ρελαντί για ένα λεπτό πριν 
γυρίσετε το κλειδί στη θέση OFF. 
Αυτό επιτρέπει στη µηχανή να 
ηρεµήσει πριν τη σταµατήσετε.  
Μπορείτε να σταµατήσετε τη µηχανή 
αµέσως εάν υπάρξει κίνδυνος, 
γυρίζοντας κατευθείαν το κλειδί στη 
θέση OFF. 
 
Σύστηµα ασφαλείας  
Εάν οι διακόπτες ασφαλείας έχουν 
αποσυνδεθεί ή καταστραφεί, το 
τρακτέρ θα µπορούσε να 
λειτουργήσει απρόβλεπτα, 
δηµιουργώντας κάποιο τραυµατισµό. 

• Μην πειράξετε τους 
διακόπτες. 

• Ελέγξτε τη λειτουργία των 
διακοπτών καθηµερινά και 
αντικαταστήστε οποιοδήποτε 
κατεστραµµένο διακόπτη πριν 
να λειτουργήσετε το τρακτέρ. 

• Να αντικαθιστάτε τους 
διακόπτες  κάθε 2 χρόνια 
ανεξάρτητα από το εάν 
λειτουργούν σωστά ή όχι. 

Κατανόηση συστήµατος 
ασφαλείας 
Το σύστηµα ασφαλείας έχει 
σχεδιαστεί για να εµποδίζει τη 
µηχανή να ξεκινήσει εκτός : 
- Εάν καθόσαστε στο κάθισµα. 
- Το φρένο είναι πατηµένο. 
-Το κουµπί εµπλοκής των µαχαιριών 
(ΡΤΟ) δεν είναι σε λειτουργία. 
- Στο πεντάλ ελέγχου του κινητήρα 
δεν έχει µπει ταχύτητα (νεκρά). 
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Το σύστηµα ασφαλείας σταµατάει τη 
λειτουργία της µηχανής εάν 
σηκωθείτε από το κάθισµα και έχει 
µπει ταχύτητα, δεν έχει µπει το 
φρένο ή όταν τα µαχαίρια (ΡΤΟ) είναι 
σε λειτουργία. 
 
Το σύστηµα ασφαλείας έχει 
σχεδιαστεί για να σταµατά τη 
χλοοκοπτική µηχανή εάν : 
 
- Εάν βάλετε όπισθεν µε τα µαχαίρια 
(ΡΤΟ) σε λειτουργία. 
- Εάν αφαιρέσετε τον κάδο ή 
αδειάσετε το γρασίδι. 

 
∆ιακόπτης ασφαλείας όπισθεν 
Το χαρακτηριστικό του συστήµατος 
ασφαλείας για το τρακτέρ είναι ότι 
εµποδίζει τη λειτουργία (ΡΤΟ) όταν 
κάνετε όπισθεν. 
Εάν αλλάξετε ταχύτητα και βάλετε 
όπισθεν µε τα µαχαίρια (ΡΤΟ) σε 
λειτουργία  (πχ. τα µαχαίρια του 
χλοοκοπτικού ή οποιοδήποτε άλλο 
εξάρτηµα είναι σε λειτουργία), η 
µηχανή θα σταµατήσει.  
Μην κουρεύετε όταν έχει µπει η 
όπισθεν εκτός και εάν είναι 
απολύτως αναγκαίο. 
 
Εάν χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε τα 
µαχαίρια (ΡΤΟ) καθώς κάνετε προς 
τα πίσω, κλείστε το σύστηµα 
ασφαλείας γυρίζοντας τον διακόπτη 
στο OFF, ο οποίος βρίσκεται κοντά 
στο µοχλό του καθίσµατος. (εικ.12). 
 
 

 
 

εικόνα 12 
1. ∆ιακόπτης ασφαλείας 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
Όταν τα µαχαίρια του χλοοκοπτικού 
ή οποιουδήποτε άλλου εξαρτήµατος 
είναι σε λειτουργία και υπάρχουν 
άνθρωποι στο χώρο εργασίας 
χρειάζεται προσοχή γιατί µπορεί να 
δηµιουργηθεί ατύχηµα ή και 
θάνατος. 
• Μη κουρεύετε µε την όπισθεν 

εκτός και αν είναι απολύτως 
αναγκαίο. 

• Μη γυρνάτε το κλειδί ασφαλείας 
εκτός και αν είναι απολύτως 
αναγκαίο. 

• Πάντοτε να κοιτάτε πίσω  και 
κάτω πριν κάνετε όπισθεν το 
τρακτέρ. 

• Χρησιµοποιείστε τον διακόπτη 
ασφαλείας µόνο εάν είστε 
σίγουροι ότι δεν υπάρχουν παιδιά 
ή άλλοι παρευρισκόµενοι στο 
χώρο εργασίας του 
χλοοκοπτικού. 

• Να είστε πάρα πολύ 
παρατηρητικοί όταν 
απενεργοποιείτε το σύστηµα 
ασφαλείας γιατί από τον ήχο της 
µηχανής µπορεί να µην 
προσέξετε γύρω σας αν υπάρχει 
κάποιο παιδί ή κάποιος άλλος 
στο χώρο εργασίας. 

• Πάντοτε να βγάζετε τα κλειδιά 
από το τρακτέρ και να τα έχετε σε 
ασφαλές µέρος µακριά από 
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παιδιά και από άτοµα πο δεν 
είναι αρµόδια για όσο χρονικό 
διάστηµα δεν βρίσκεσθε  στο 
µηχάνηµα. 
Βάλτε σε λε

υ 

1. ιτουργία τα µαχαίρια 

θετήστε το κλειδί όπισθεν 

 στη κονσόλα 

(ΡΤΟ). 
2. Τοπο
στο διακόπτη (εικ.12). 
3. Γυρίστε το κλειδί. 
Ένα κόκκινο φως
(εικ.13) θα ανάψει, δείχνοντας ότι το 
σύστηµα ασφαλείας είναι ανενεργό. 
 

 
 

εικόνα 13 
1. Λυχνία όπι

 

σθεν 
 
4. Κινηθείτε  µε την όπισθεν και 

κτός 

ί όπισθεν και 
π

λεγχος του συστήµατος 
 
όπτες ασφαλείας έχουν 

ι δ

διακόπτες 

•  λειτουργία των 
ν κ
στε έ

ιν 

 

ολοκληρώστε την εργασία σας. 
5. Θέσετε τα µαχαίρια (ΡΤΟ) ε
λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το 
σύστηµα ασφαλείας. 
6. Βγάλτε το κλειδ
φυλάξτε το µακριά από αιδιά. 
 
Έ
ασφαλείας
Εάν οι διακ
αποσυνδεθεί ή καταστραφεί, το 
τρακτέρ µπορεί να λειτουργήσει 
απροσδόκητα, κα να ηµιουργήσει 
τραυµατισµό στο χειριστή. 
• Μην πειράζετε τους 

ασφαλείας. 
Ελέγξτε τη
διακοπτώ  αθηµερινά και 
αντικαταστή  όποιον χει 
καταστραφεί πρ να ξεκινήσετε 
το τρακτέρ. 

Κάνετε έλεγχο στο σύστηµα κάθε 
φορά πριν να χρησιµοποιήσετε το 
τρακτέρ. Εάν το σύστηµα ασφαλείας 
δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται 
παρακάτω, πρέπει να ενηµερώσετε 
τον εγκεκριµένο αντιπρόσωπο 
σέρβις. 
 
Καθώς κάθεστε στο κάθισµα, κάνετε 
τους παρακάτω ελέγχους : 
1.  Πατήστε το φρένο, γυρίστε το 

διακόπτη (ΡΤΟ) για να µπουν 
οι λεπίδες σε λειτουργία και 
γυρίστε το κλειδί για να 
ξεκινήσει. Από τη µηχανή δεν 
θα πρέπει να ακούγεται 
περίεργος ήχος 

2. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου 
(ΡΤΟ) και απενεργοποιήστε 
τα µαχαίρια, αφήστε το φρένο, 
και γυρίστε το κλειδί για να 
ξεκινήσει. 

 ∆εν θα πρέπει να ακούγεται 
περίεργος ήχος από τη 
µηχανή. 

3. Πατήστε το φρένο, Γυρίστε το 
διακόπτη ελέγχου (ΡΤΟ) και 
απενεργοποιήστε τα µαχαίρια 
και ξεκινήστε τη µηχανή. Κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας της 
µηχανής, αφήστε το φρένο και 
σηκωθείτε ελαφρά από το 
κάθισµα. Η µηχανή θα πρέπει 
σταµατήσει. 

4. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου 
(ΡΤΟ) και απενεργοποιήστε 
τα µαχαίρια, βάλτε το πεντάλ 
έλξης στη νεκρά και ξεκινήστε 
τη µηχανή. Όταν η µηχανή 
δουλεύει, γυρίστε το διακόπτη 
ελέγχου (ΡΤΟ) και 
ενεργοποιήστε τα µαχαίρια και 
βάλτε το πεντάλ έλξης στην 
όπισθεν. Η µηχανή θα πρέπει 
να σταµατήσει. 
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5. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου 
(ΡΤΟ) και απενεργοποιήστε 
τα µαχαίρια και αφήστε το 
πεντάλ στη νεκρά, και 
ξεκινήστε τη µηχανή. Καθώς η 
µηχανή θα δουλεύει, γυρίστε 
το διακόπτη για να 
ενεργοποιηθούν τα µαχαίρια 
και γυρίστε το κλειδί όπισθεν 
που βρίσκεται κάτω από το 
κάθισµα . Το φως ένδειξης 
λειτουργίας για την όπισθεν 
θα πρέπει να ανάψει. 

6. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου 
(ΡΤΟ) και απενεργοποιήστε 
τα µαχαίρια. Το φως ένδειξης 
λειτουργίας για την όπισθεν 
θα πρέπει να σβήσει. 

 
Ώθηση του τρακτέρ µε το χέρι 
 
Σηµαντικό Πάντοτε να σπρώχνετε 
το τρακτέρ µε το χέρι. Μην το 
ρυµουλκήσετε ποτέ γιατί µπορεί να 
καταστρέψει τον άξονα του 
διαφορικού. 
 
Σπρώξιµο τρακτέρ 
1. Παρκάρετε το τρακτέρ σε επίπεδη 
επιφάνεια. 
2. Απενεργοποιείστε τα µαχαίρια 
(ΡΤΟ) 
3. Πατήστε το φρένο. 
4. Σταµατήστε τη µηχανή και 
περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 
5. Βγάλτε το κλειδί από τη µίζα. 
6. Αφαιρέστε το κάδο χόρτου, δείτε 
τις οδηγίες αφαίρεσης κάδου στη 
σελ... 
7. Τραβήξτε τον µοχλό οδήγησης 
(βρίσκεται στο πίσω µέρος του 
τρακτέρ), προς τα έξω στη θέση 
PUSH. 
8. Αφήστε το φρένο. 
 

Σηµείωση Με αυτό τον τρόπο 
απελευθερώνεται το σύστηµα 
οδήγησης και επιτρέπει στους 
τροχούς να γυρίζουν ελεύθερα (εικ. 
14). 

 
 
εικόνα 14 
1. Θέση λειτουργίας 
2. Θέση ώθησης 
 
Χειρισµός του τρακτέρ 
1. Βάλτε φρένο. 
2. Σπρώξτε το µοχλό οδήγησης στη 
θέση Operate για να µπει το 
σύστηµα οδήγησης σε λειτουργία . 
Σηµείωση : Το τρακτέρ δεν 
οδηγείται εκτός και εάν ο µοχλός 
οδήγησης (υδροστατικό) είναι σε 
θέση λειτουργίας. 
3. Επανατοποθετήστε το κάδο 
χόρτου,  δείτε οδηγίες εγκατάστασης. 
 
Χειρισµός του τρακτέρ προς τα 
εµπρός και προς τα πίσω 
Ο έλεγχος του γκαζιού ρυθµίζει την 
ταχύτητα της µηχανής σε RPM 
(περιστροφή ανά λεπτό). 
Τοποθετήστε το πεντάλ του γκαζιού 
στη θέση γρήγορο για καλύτερη 
απόδοση. 
 
 
Για να πάτε µπροστά : 
1. Αφήστε το φρένο. ∆είτε τις 
οδηγίες. 
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2. Βάλτε το πόδι σας στο πεντάλ 
έλξης και σιγά πατήστε πάνω στο 
πεντάλ για να προχωρήσετε 
µπροστά (εικ.15). 
 

 
 

εικόνα 15 
1. Πεντάλ έλξης 
2. Πεντάλ όπισθεν 
 
Σηµείωση : Για να αυξήσετε την 
ταχύτητα, πατήστε το πεντάλ έλξης 
προς τα κάτω. Για να µειώσετε την 
ταχύτητα, µειώστε την πίεση στο 
πεντάλ. 
 
Για να πάτε προς τα πίσω: 
1. Αφήστε το φρένο.  
2. Βάλτε το πόδι σας στο πεντάλ της 
όπισθεν και σιγά πατήστε το πεντάλ 
για να πάτε πίσω (εικ.15). 
 
Σηµείωση : Για να αυξήσετε την 
ταχύτητα, πατήστε προς τα κάτω το 
πεντάλ της όπισθεν. Για να µειώσετε 
ταχύτητα, αφήστε το πεντάλ. 
Σηµαντικό  Για να αποφύγετε 
οποιαδήποτε ζηµιά στη µετάδοση 
κίνησης, πάντοτε να αποδεσµεύετε 
το φρένο πριν να πατήσετε τα 
πεντάλ για την µπροστινή ή πίσω 
κίνηση. 
 
Σηµαντικό Για να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ζηµιά στο χλοοκοπτικό 
πάντοτε να το ρυθµίζετε στο 
υψηλότερο σηµείο κοπής όταν 

οδηγείτε το τρακτέρ εκτός του 
χλοοτάπητα. 
 
 
Ακινητοποίηση του τρακτέρ 
1. Αποσυνδέστε  το πεντάλ έλξης ή 
το πεντάλ της όπισθεν. 
 
2. Αποσυνδέστε τις λεπίδες (ΡΤΟ). 
 
Γυρίστε το κλειδί στο OFF. 
 
3. Βάλτε φρένο εάν αφήσετε το 
τρακτέρ χωρίς επιτήρηση, δείτε σελ.-
--- 
 
Σηµείωση  
Βγάλτε τα κλειδιά από τη µηχανή και 
από τους διακόπτες. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Παιδιά ή άλλα άτοµα µπορεί να 
τραυµατιστούν εάν επιχειρήσουν να 
µετακινήσουν ή να θέσουν σε 
λειτουργία το τρακτέρ όταν δεν είναι 
υπό επίβλεψη. 
 
Πάντοτε να αφαιρείτε τα κλειδιά και 
να βάζετε φρένο όταν αφήνετε το 
τρακτέρ χωρίς κάποιο υπεύθυνο, 
ακόµα και αν είναι για λίγα λεπτά. 
 
Χρήση κάδου κατ’ επιλογή 
Μπορείτε να επιλέξετε συλλογή ή 
recycler όταν το τρακτέρ κουρεύει ή 
είναι σταµατηµένο. Εάν συλλέγετε 
χόρτο το οποίο είναι ψηλό και παχύ, 
σηκώστε το ύψος και κουρέψτε  σε 
µικρότερη ταχύτητα. 
 
1. Μετακινήστε το µοχλό bag-on-

demand  (εικ.2) προς τα 
εµπρός για να συλλέγετε 
χόρτο στον κάδο. 

2. Μετακινήστε το µοχλό bag-on-
demand  πίσω για να 
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σταµατήσετε την συλλογή  του 
χόρτου και να το 
ανακυκλώσετε (Recycler). 

 
Άδειασµα κάδου 
Όταν το λαµπάκι συλλογής χόρτου 
ανάψει και ακουστεί ήχος ο κάδος 
είναι γεµάτος και θα πρέπει να τον 
αδειάσετε. 
 
Σηµαντικό Για να εµποδίσετε το 
φράξιµο στο σωλήνα κατά τη 
διάρκεια του αδειάσµατος του 
χόρτου, απενεργοποιείστε τις 
λεπίδες (ΡΤΟ) όταν το λαµπάκι 
ειδοποίησης ανάψει και ακουστεί 
ήχος. 
 
1. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες 
(ΡΤΟ) και αφήστε το γκάζι να 
δουλεύει χαµηλά. 
2. Τραβήξτε το τηλεσκοπικό µοχλό 
και σπρώξτε το προς τα εµπρός και 
κάτω για να αδειάσετε το κάδο. 
(εικ.16) 
 
 

 
εικόνα 16 

1. Ανέλκυση 
2. Σπρώξιµο προς τα εµπρός και 
κάτω. 
 
3. Σιγά-σιγά τραβήξτε το µοχλό προς 
τα πάνω για να τοποθετηθεί ξανά ο 
κάδος στη θέση λειτουργίας. 

 
Παρελκόµενα 
Το τρακτέρ είναι εξοπλισµένο για 
παρελκόµενα µε ανώτατο όριο 
βάρους 150kg (331 lb.). 
1. Αφαιρέστε τον κάδο συλλογής 
χόρτου. 
2. Εγκαταστήστε  εξάρτηµα στο  
κοτσαδόρο ο οποίος βρίσκεται 
χαµηλά στο πίσω µέρος του τρακτέρ 
(εικ.17) 

 
 
 
εικόνα 17 
1. Κοτσαδόρος Παρελκόµενου 
 
Συµβουλές Λειτουργίας 
• Για καλύτερη λειτουργία, να 

δουλεύετε τη µηχανή στην 
υψηλότερη ταχύτητα. Το 
χλοοκοπτικό πρέπει να παίρνει 
αέρα καθώς κουρεύει και για αυτό 
δεν πρέπει να είναι ρυθµισµένο 
πολύ χαµηλά ή το χλοοκοπτικό 
να περιτριγυρίζεται από άκοπο 
γρασίδι. Πάντοτε η µια πλευρά 
του χλοοκοπτικού πρέπει να 
βρίσκεται σε σηµείο που ο 
χλοοτάπητας είναι κουρεµένος 
για να επιτρέπει στον αέρα να 
περνάει µέσα από το 
χλοοκοπτικό. 

• Κόψτε το γρασίδι ελαφρά 
µακρύτερο από το κανονικό για 
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να σιγουρευτείτε ότι το ύψος 
κοπής του χλοοκοπτικού δεν 
περνά από ανισόπεδο έδαφος. 
Όταν κουρεύουµε χλοοτάπητα 
που είναι ψηλότερο από 6in. 
(15cm.), πρέπει να  κουρέψτε 
δυο φορές έτσι ώστε η εµφάνιση 
του χλοοτάπητα να είναι 
αποδεκτή. 

• Καλό θα ήταν να κουρεύετε γύρω 
στο 1/3 του ύψους του γρασιδιού. 
Μην κόβετε περισσότερο εκτός 
και εάν το γρασίδι είναι αραιό ή 
εάν είναι φθινόπωρο όπου και το 
γρασίδι µεγαλώνει λιγότερο. 

• Το χλοοκοπτικό πρέπει να 
εναλλάσσει κατευθύνσεις για να 
παραµένει το χόρτο όρθιο. Αυτό 
επίσης βοηθά στο να 
σκορπίζονται τα υπολείµµατα, να 
αποσυντίθενται, να λιπαίνουν και 
να εµπλουτίζουν το έδαφος. 

• Το γρασίδι µεγαλώνει σε 
διαφορετικές βαθµίδες και σε 
διαφορετικές χρονικές στιγµές της 
εποχής. Για να διατηρήσετε το 
ίδιο ύψος κοπής, που είναι και 
µια καλή πρακτική, να κουρεύετε 
ποιο συχνά νωρίς την άνοιξη. 
Καθώς η ανάπτυξη του χόρτου 
µειώνεται στα  µέσα καλοκαιριού, 
κουρέψτε λιγότερο συχνά. 

• Εάν το γρασίδι είναι µακρύτερο 
από το κανονικό ή εάν περιέχει 
υψηλό βαθµό υγρασίας, σηκώστε 
το ύψος της λεπίδας ψηλότερα 
απ’ ότι συνήθως, κόψτε το 
γρασίδι σε αυτή τη ρύθµιση και 
µετά κόψτε το γρασίδι ξανά στη 
χαµηλότερη, κανονική θέση. 

• Εάν πρέπει να σταµατήσετε το 
τρακτέρ καθώς κουρεύετε, 
υπάρχει περίπτωση να µείνει µια 
µάζα από κοµµένο χορτάρι στο 
γκαζόν. Για να αποφευχθεί αυτό, 
ακολουθείστε τα παρακάτω : 

 Ενεργοποιείστε τις λεπίδες 
και µετακινηθείτε σε 
σηµείο που έχει ήδη κοπεί 
το χόρτο. 

 ∆ιασκορπίστε τα 
υπολείµµατα του χόρτου 
στο χώρο εξίσου 
σηκώνοντας το 
χλοοκοπτικό 1 ή 2 σκάλες 
πιο ψηλά  καθώς οδηγείτε 
προς τα εµπρός µε τις 
λεπίδες σε λειτουργία. 

• Χρησιµοποιείστε την υποδοχή 
νερού του χλοοκοπτικού για να 
καθαρίσετε τα υπολείµµατα και τη 
βρωµιά µετά από κάθε χρήση 
του. Εάν µείνουν γρασίδι και 
βρωµιά µέσα στο χλοοκοπτικό, η 
ποιότητα κουρέµατος από κάποια 
στιγµή και έπειτα δεν θα είναι 
ικανοποιητική. 

• Να διατηρείτε κοφτερά τα 
µαχαίρια όλη την εποχή. Όταν τα 
µαχαίρια κόβουν καλά, το  
γρασίδι κόβεται χωρίς να σχιστεί 
ή να καταστρέψει τα µαχαίρια. 
Εάν σχίζεται ή καταστρέφεται το 
χόρτο καθώς κόβεται γίνεται καφέ 
στις άκρες, µειώνεται η ανάπτυξη 
του και αυξάνεται η πιθανότητα 
αρρώστιας. Κάθε 30 ηµέρες, να 
ελέγχετε τα µαχαίρια εάν είναι 
κοφτερά και λιµάρετε όπου έχει 
χαραγµατιές.  
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Συντήρηση 
 
Προτεινόµενο Πρόγραµµα Συντήρησης 
 
 
∆ιάστηµα Συντήρησης για Σέρβις       ∆ιαδικασία Συντήρησης
     
Μετά από 20 ώρες - Ελέγξτε  την ρύθµιση ιµάντα εµπλοκής 

µαχαιριών. 

 

      - Έλεγχος της στάθµης λαδιού. 

      - Έλεγχος συστηµάτων ασφαλείας. 

Σε κάθε χρήση - Καθαρισµός καλύµµατος του 

χλοοκοπτικού. 

      - Έλεγχος µπαταρίας. 

      - Έλεγχος πίεσης ελαστικών. 

      - Έλεγχος λεπίδων. 

      - Έλεγχος φρένων. 

 

      - Λιπαίνετε το σασί.  

Κάθε 25 ώρες    - Κάνετε σέρβις στα φίλτρα αέρα. 

- Καθαρίστε το εξωτερικό µέρος της 

µηχανής. 

 

Κάθε 50 ώρες    - Αλλάξτε τα λάδια 1*    
      - Ρυθµίστε τον ιµάντα της λεπίδας 

 

Κάθε 100 ώρες    - Αντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού 

- Αντικαταστήστε το χάρτινο φίλτρο αέρα  

2* 
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- Να κάνετε όλες τις παραπάνω 

διαδικασίες   συντήρησης. 

-  Ελέγξτε τους ιµάντες για πιθανές 

φθορές. 

-  Αποστραγγίξτε τη βενζίνη. 

Πριν την αποθήκευση  - Βάψτε τις καπνισµένες (λερωµένες) 

επιφάνειες. 

-  Φορτώστε την µπαταρία και 

αποσυνδέστε τα καλώδια. 

- Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίµου. 

- Αντικαταστήστε το µπουζί. 

 

* 1 - Αλλάξτε τα λάδια της µηχανής µετά την πρώτη χρήση, και κάθε 25 ώρες 
µετά από σκληρή χρήση ή µετά από εργασία σε υψηλές θερµοκρασίες. 
* 2  -  Να κάνετε αυτή τη διαδικασία συχνότερα σε περιπτώσεις που υπάρχει 
σκόνη και βρωµιά. 
 
Σηµαντικό Για οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες συντήρησης δείτε.. το εγχειρίδιο 
χειρισµού της µηχανής. 
 
Προσοχή 
Εάν αφήσετε το κλειδί στο διακόπτη, µπορεί οποιοσδήποτε να ξεκινήσει τη 
µηχανή, να τραυµατίσει εσάς ή άλλους παρευρισκόµενους. 
 
Βγάλτε το κλειδί από το διακόπτη και αποσυνδέστε το καλώδιο από το µπουζί 
πριν να κάνετε οποιουδήποτε είδους συντήρηση. Βάλτε το καλώδιο στην άκρη 
έτσι ώστε να µην έρθει κατά λάθος σε επαφή µε το µπουζί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14



Συντήρηση της µηχανής λαδιού 
Ελέγξτε τα λάδια καθηµερινά ή µετά 
από κάθε χρήση 
 
Αλλάξτε λάδια µετά από 5 ώρες 
εργασίας και κατόπιν κάθε 50 ώρες 
λειτουργίας. 
 
Σηµείωση  Αλλάζετε συχνότερα 
λάδια όταν το µηχάνηµα λειτουργεί 
σε µέρη που υπάρχει πολύ σκόνη 
και άµµος. 
 
Τύπος λαδιού : Detergent oil (API 
service SF, SG, SH, SJ or higher) 
Crankcase (στροφαλοθάλαµος) 
χωρητικότητα δοχείου λαδιού 1, 9 
λίτρα (64oz.) 
 
Εσωτερική τριβή (viscosity) δείτε τον 
πίνακα παρακάτω 
 

 
 
 
 
Ελέγχοντας το επίπεδο λαδιού 
1. Παρκάρετε το τρακτέρ σε επίπεδη 
επιφάνεια 
2. Απενεργοποιείστε τα µαχαίρια 
(ΡΤΟ) 
3. Βάλτε φρένο 
4. Σταµατήστε τη µηχανή και 
περιµένετε να σταµατήσουν όλα τα 
κινούµενα µέρη. 
5. Βγάλτε το κλειδί 
6. Ανοίξτε το καπό 
7. Καθαρίστε τη ράβδο µέτρησης 
λαδιού (εικ.18) έτσι ώστε η βρωµιά 

να µη πέσει στο δοχείο και 
καταστρέψει τη µηχανή 
8. Ξεβιδώστε το µετρητή λαδιού και 
σκουπίστε το µεταλλικό µέρος. 
(εικ.18) 
9. Βιδώστε το µετρητή καλά στο 
σωλήνα (εικ.18) 
 

 
 
 
εικόνα 18 
1. Ράβδος µέτρησης λαδιού 
2. Μεταλλική άκρη 
3. Σωλήνας φίλτρου  
 
 
10. Ξεβιδώστε και βγάλτε το µετρητή 
λαδιού και ελέγξτε τη µεταλλική 
άκρη. Εάν το επίπεδο λαδιού είναι 
χαµηλό, σιγά-σιγά ρίξτε αρκετό λάδι 
στο σωλήνα έτσι ώστε να ανέβει το 
λάδι στην  Full της ράβδου µέτρησης. 
11. Ξεκινήστε τη µηχανή και αφήστε 
τη σε αδράνεια για 30 δευτερόλεπτα. 
12. Σταµατήστε τη µηχανή και 
περιµένετε για 30 δευτερόλεπτα. 
13. Ελέγξτε το επίπεδο λαδιού ξανά 
και προσθέστε λάδι εάν είναι 
αναγκαίο. 
 
Σηµαντικό Μην γεµίζετε πάρα πολύ 
το δοχείο λαδιού και βάλετε µπρος 
τη µηχανή. Μπορεί να την 
καταστρέψετε.  
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Αλλαγή λαδιού 
1. Ξεκινήστε τη µηχανή και αφήστε 
τη να δουλέψει για 5 λεπτά. 
 
Σηµείωση Με αυτό τον τρόπο 
ζεσταίνεται το λάδι και στραγγίζει 
ευκολότερα. 
 
2. Παρκάρετε σε τέτοιο σηµείο το 
τρακτέρ έτσι ώστε η πλευρά που 
στραγγίζει το λάδι να είναι ελαφρώς 
ποιο κάτω από την άλλη πλευρά για 
να είστε σίγουροι ότι το λάδι θα 
στραγγίξει εντελώς. 
 
3. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες 
(ΡΤΟ). 
 
4. Βάλτε φρένο. 
 
5. Σταµατήστε τη µηχανή και 
περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 
 
6. Αφαιρέστε το κλειδί. 
 
7. Ανοίξτε το καπό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ 
Τηλ. 210 9350054  
www.geomechaniki.gr   
info@geomechaniki.gr
 
 
29.07.08 
 

 16

http://www.geomechaniki.gr/
mailto:info@geomechaniki.gr

