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Έíáò íÝïò ðåôñåëáéïêéíçôÞñáò ÇÁÔÆ äïõëåýåé ãéá óáò 

Áõôüò ï êéíçôÞñáò ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí ÷ñÞóç ðïõ Ý÷åé êáèïñßóåé και έχει ελέγξει ï 
êáôáóêåõáóôÞò ôçò ìç÷áíÞò óôçí ïðïßá èá åãêáôáóôáèåß ï êéíçôÞñáò. ÊÜèå Üëëç îÝíç ÷ñÞóç ôïõ 
êéíçôÞñá äåí ôçñåß ôéò ðñïäéáãñáöÝò ÷ñÞóçò. Ç åôáéñåßá êéíçôÞñùí ÇÁÔÆ äåí áíáëáìâÜíåé êáìßá 
åõèýíç ãéá êéíäýíïõò êáé æçìéÝò ðïõ èá ðñïÝëèïõí áðü ôÝôïéá ÷ñÞóç. Ï ÷åéñéóôÞò êáé ìüíï öÝñåé 
üëç ôçí åõèýíç.  

Óôéò ðñïäéáãñáöÝò ÷ñÞóçò óõìðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ïé áíÜëïãåò ïäçãßåò óõíôÞñçóçò êáé äéáôÞñçóçò 
êáëÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ êéíçôÞñá. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν πιστά, θα προκληθούν ζημιές στον 
κινητήρα. 

ÄéáâÜóôå ïðùóäÞðïôå ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò ðñéí ôçí ðñþôç åêêßíçóç ôïõ êéíçôÞñá. Èá óáò 
âïçèÞóïõí íá áðïöýãåôå áôõ÷Þìáôá, íá ÷åéñéóôåßôå ôïí êéíçôÞñá óùóôÜ êáé íá åêôåëÝóåôå óùóôÞ 
óõíôÞñçóç, ãéá íá äéáôçñÞóåôå ôçí áðïäïôéêüôçôÜ ôïõ ãéá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. 

Äþóôå áõôÝò ôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò óå êÜèå Üôïìï ðïõ èá ÷åéñéóôåß ôïí êéíçôÞñá Þ êáé óå êÜèå 
åðüìåíï éäéïêôÞôç ôïõ êéíçôÞñá. 

Έíá äéåèíÝò äßêôõï óôáèìþí åîõðçñåôÞóåùò ÇÁÔÆ âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç óáò, ãéá íá óáò 
óõìâïõëÝøåé, íá óáò ðñïìçèåýóåé áíôáëëáêôéêÜ êáé ãéá åñãáóßåò óõíôÞñçóçò êáé åðéóêåõÞò. 
Ôç äéåýèõíóç ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ óå óáò óôáèìïý ÇÁÔÆ èá ôçí âñåßôå óôïí åóþêëåéóôï êáôÜëïãï. 

  Γνήσια ανταλλακτικά 

Óáò óõíéóôïýìå íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ ÇÁÔÆ. Ìüíï áõôÜ ôá áíôáëëáêôéêÜ 
åããõþíôáé Üøïãç ðïéüôçôá êáé ôåëåéüôçôá ìÝôñïõ. Ôïõò áñéèìïýò ðáñáããåëßáò èá ôïõò âñåßôå óôïí 
åóþêëåéóôï êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. Επίση εκεί θα βρείτε óôïí ðßíáêá Μ00 ôá Ýôïéìá óåô 
áíôáëëáêôéêþí. 

Äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá ôñïðïðïéÞóåùí åöüóïí åîõðçñåôïýí ôçí ôå÷íéêÞ âåëôßùóç. 

MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO KG 
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Σελίδα Σελίδα

1. ÓçìáíôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôïí 3  5.3. ÓõíôÞñçóç áíÜ 250 þñåò 21 

áóöáëÞ ÷åéñéóìü ôïõ êéíçôÞñá λåéôïõñãßáò

2. ÐåñéãñáöÞ ôïõ êéíçôÞñá 5  5.3.1. ÓõíôÞñçóç ôïõ ößëôñïõ áÝñá  21 

3. ÃåíéêÝò ïäçãßåò 6 λáäéïý

3.1. Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá 6 5.3.2. ÁëëáãÞ ëáäéïý κινητήρα 22

3.2. ÌåôáöïñÜ 7  5.3.3. Έëåã÷ïò êáé ñýèìéóç äéÜêåíïõ 23 

3.3. Ïäçãßåò åãêáôÜóôáóçò 7 βáëâßäùí

3.4. Απόδοση του êéíçôÞñá 7 5.3.4. Êáèáñéóìüò óõóôÞìáôïò øýîçò 24 

3.5. Ðßíáêáò ôýðïõ êéíçôÞñá 7 5.3.5. Έëåã÷ïò êï÷ëéùôþí óõíäÝóìùí 24 

4. ×åéñéóìüò 8  5.3.6. Êáèáñéóìüò äéçèçôÞñá  25 

4.1. Ðñéí ôçí ðñþôç ëåéôïõñãßá 8 åîÜôìéóçò

4.1.1. Λάδι κινητήρα 8

4.1.2. Μοντέλο με φίλτρο αέρα λαδιού 9  5.4. ÓõíôÞñçóç áíÜ 500 þñåò 26 

4.1.3. Καύσιμα 10  λåéôïõñãßáò

4.2. Åêêßíçóç ôïõ êéíçôÞñá 11 5.4.1. Αλλαγή φίλτρου καυσίμου 26

4.2.1. Προετοιμασίες για την εκκίνηση 11  5.4.2. Συντήρηση του φίλτρου ξηρού  27 

4.2.2. Εκκίνηση αναστροφής 12  αέρα

4.2.3. Ηλεκτρική εκκίνηση 13

4.3. ÓâÞóéìï ôïõ êéíçôÞñá – Στοπ 15  5.5. ÓõíôÞñçóç áíÜ 1000 þñåò 29 

5. ÓõíôÞñçóç 17  Λåéôïõñãßáò

5.1. Ðåñßëçøç óõíôÞñçóçò 17 5.5.1. Καθαρισμός φίλτρου λαδιού 29

6. ÂëÜâåò - Áéôßåò – 31 

5.2. ÓõíôÞñçóç áíÜ 8-15 þñåò 19 Áíôéìåôþðéóç

λåéôïõñãßáò 7. Åñãáóßåò óôï çëåêôñéêü

5.2.1. Έëåã÷ïò óôÜèìçò ëáäéïý 19  σýóôçìá 34 

5.2.2. Έëåã÷ïò ðåñéï÷Þò αναρρόφησης  19 8. ÁðïèÞêåõóç 34 

áÝñá êáýóçò êáé øýîçò 

5.2.3. Έëåã÷ïò Ýíäåéîçò óõíôÞñçóçò ôïõ  20 
ößëôñïõ áÝñá 

5.2.4. ’Åëåã÷ïò óõëëÝêôç íåñïý 20 

Áõôü ôï óýìâïëï âñßóêåôáé äßðëá óå óçìáíôéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò. 
Ðáñáêáëåßóèå íá äßíåôå éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ, ãéá íá áðïêëåßåôå êßíäõíïõò ãéá 
áíèñþðïõò êáé õëéêü. Ïé ãåíéêïß êáíüíåò áóöáëåßáò éó÷ýïõí åäþ üðùò Ý÷ïõí 
êáèïñéóèåß áðü ôï íüìï êáèþò åðßóçò êáé áðü ôéò áñìüäéåò åíþóåéò 
åðáããåëìáôéþí. 

Περιεχόμενα 
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Ïé ðåôñåëáéïêéíçôÞñåò ÇÁÔÆ åßíáé ïéêïíïìéêïß, áíèåêôéêïß êáé ìáêñüâéïé. Ãé´áõôü ôï ëüãï èá ôïõò 
âñïýìå óõíÞèùò åãêáôáóôçìÝíïõò óå ìç÷áíÝò åìðïñéêÞò êáé âéïìç÷áíéêÞò ÷ñÞóçò. 
Ï êáôáóêåõáóôÞò ìç÷áíçìÜôùí πρέπει να ëÜâåé õðüøç ôïõò õðÜñ÷ïíôåò êáíïíéóìïýò áóöáëåßáò 
åöüóïí ï êéíçôÞñáò áðïôåëåß ìÝñïò åíüò åñãáëåßïõ Þ ìç÷áíÞìáôïò.  
Ðáñüëá áõôÜ üìùò óáò ðáñÝ÷ïõìå áêïëïýèùò óõìðëçñùìáôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôïí áóöáëÞ ÷åéñéóìü 
ôïõ êéíçôÞñá. 

ÁíÜëïãá ìå ôçí ÷ñÞóç êáé ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ êéíçôÞñá èá ÷ñåéáóôåß ï êáôáóêåõáóôÞò Þ ï ÷ñÞóôçò 
ôïõ ìç÷áíÞìáôïò íá åãêáôáóôÞóåé ðñüóèåôïõò ìç÷áíéóìïýò áóöáëåßáò ðñïò áðïöõãÞ ëáíèáóìÝíïõ 
÷åéñéóìïý êáôÜ ôçí þñá ôçò ëåéôïõñãßáò, üðùò åðß ðáñáäåßãìáôé: 

- ÌÝñç ôïõ óõóôÞìáôïò åîÜôìéóçò êáèþò åðßóçò êáé ç åðéöÜíåéá ôïõ êéíçôÞñá èåñìáßíïíôáé 
áðü öõóéêïý ôïõò êáé äåí åðéôñÝðåôáé íá áããßæïíôáé ïýôå êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò 
áëëÜ êáé ïýôå ìåôÜ ôï óâÞóéìï ôïõ êéíçôÞñá ôçí þñá ðïõ êñõþíåé. 

- Áðïöýãåôå ëáíèáóìÝíç êáëùäßùóç êáé ëáíèáóìÝíï ÷åéñéóìü ôïõ çëåêôñéêïý óõóôÞìáôïò 
ãéáôß ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí óðéíèÞñåò. 

- Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ôïõ êéíçôÞñá èá ðñÝðåé ìåôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ êéíçôÞñá óå Üëëá 
ìç÷áíÞìáôá íá êáëýðôïíôáé ðñïò áðïöõãÞ åðáöÞò ôïõò.  
Ãéá ôïõò éìÜíôåò ôïõ áíåìéóôÞñá êáé ôçò ãåííÞôñéáò äéáèÝôåé ç ÇÁÔÆ ðñïóôáôåõôéêÜ 
åîáñôÞìáôá. 

- Åßíáé ïðùóäÞðïôå áíáãêáßï íá äéáâÜóåôå êáé íá ðñïóÝîåôå ôéò ïäçãßåò åêêéíÞóåùò óôï âéâëßï 
ïäçãéþí ðñéí âÜëåôå ôïí êéíçôÞñá σε λειτουργία, êáé éäéáßôåñá üôáí ðñüêåéôáé ãéá 
åêêßíçóç áíáóôñïöÞò! 

- Ôá ìç÷áíéêÜ åîáñôÞìáôá åêêéíÞóåùò äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ðáéäéÜ Þ  áðü 
Üôïìá ìå áíåðáñêÞ óùìáôéêÞ äýíáìç. 

- Ðñéí ôçí åêêßíçóç ðñÝðåé íá âåâáéùèåßôå üôé üëá ôá ðñïóôáôåõôéêÜ åîáñôÞìáôá åßíáé óôç 
èÝóç ôïõò. 

- Ï êéíçôÞñáò åðéôñÝðåôáé íá ÷åéñéóèåß, íá åðéóêåõáóèåß Þ íá óõíôçñçèåß ìüíï áðü Üôïìá ðïõ 
Ý÷ïõí ëÜâåé ôçí áíÜëïãç êáôÜëëçëç åêðáßäåõóç ãé´áõôü ôï óêïðü. 

- Ôï êëåéäß åêêßíçóçò ðñÝðåé íá öõëÜóóåôáé ìáêñéÜ áðü Üó÷åôá Üôïìá. 

- Ìçí âÜæåôå óå ëåéôïõñãßá ôïí êéíçôÞñá ðïôÝ óå êëåéóôïýò ÷þñïõò Þ óå ÷þñïõò ðïõ äåí 
áåñßæïíôáé êáëÜ. Ìçí åéóðíÝåôå ôá êáõóáÝñéá  -  Êßíäõíïò äçëçôçñßáóçò ! 

- Êáýóéìá êáé ëéðáíôéêÜ ìðïñïýí åðßóçò íá ðåñéÝ÷ïõí äçëçôçñéþäç óõóôáôéêÜ. 
ÐñïóÝîôå ó´ áõôÝò ôéò ðåñéðôþóåéò ôéò ïäçãßåò ôïõ ðáñáãùãïý ïñõêôåëáßùí. 

1. Σημαντικές οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του κινητήρα
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- ÓâÞóôå ðÜíôá ôïí êéíçôÞñá ðñéí åêôåëÝóåôå åñãáóßåò êáèáñéóìïý Þ óõíôÞñçóçò. 

- ÓâÞóôå ðÜíôá ôïí êéíçôÞñá ðñéí âÜëåôå êáýóéìá. 
Ìçí âÜëåôå ðïôÝ êáýóéìá êïíôÜ óå åóôßåò áíïéêôÞò öùôéÜò Þ êïíôÜ óå åýöëåêôïõò 
óðéíèÞñåò. Ìçí êáðíßæåôå. 
Ìçí ÷ýíåôå êáýóéìá. 

- ÊñáôÜôå ìáêñéÜ áðü ôïí êéíçôÞñá âåíæßíç, êåñïæßíç êáé Üëëá åêñçêôéêÜ õëéêÜ, êáèþò  
åðßóçò êáé åýöëåêôá õëéêÜ ãéáôß ç åîÜôìéóç æåóôáßíåôáé ðïëý üôáí ï êéíçôÞñáò âñßóêåôáé  
óå ëåéôïõñãßá. 

- Όôáí åñãÜæåóôå êïíôÜ óå êéíçôÞñá åí ëåéôïõñãßá, öïñÜôå ðÜíôá ñïý÷á ìå óôåíÞ 
åöáñìïãÞ.
Áðïöåýãåôå íá öïñÜôå êïëéÝ, αλυσίδες λαιμού, âñá÷éüëéá êáé Üëëá áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß 
íá ìðëå÷èïýí óôá êéíïýìåíá ìÝñç. 

- Äþóôå éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ óå üëåò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêÝò êáé õðïäåéêôéêÝò ðéíáêßäåò ðïõ 
âñßóêïíôáé ðÜíù óôïí êéíçôÞñá êáé äéáôçñÞóôå ôéò óå åõáíÜãíùóôç êáôÜóôáóç. 
Áí îåêïëëÞóåé Ýíá áõôïêüëëçôï Þ Ý÷åé îåèùñéÜóåé êáé åßíáé äõóáíÜãíùóôï, æçôÞóôå íá óáò 
óôåßëïõí áíôéêáôÜóôáôï áðü ôïí ðëçóéÝóôåñï óôáèìü åîõðçñÝôçóçò ôçò ÇÁÔÆ. 

- ÊÜèå ìç åîïõóéïäïôçìÝíç áëëáãÞ óôïí êéíçôÞñá áðáëëÜóóåé ôïí êáôáóêåõáóôÞ áðü 
êÜèå åõèýíç ãéá ôõ÷üí âëÜâåò ðïõ èá ðñïêýøïõí åê ôïýôïõ. 

Ìüíï ç êáíïíéκÞ óõíôÞñçóç óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ó’ áõôü ôï âéâëßï èá äéáôçñÞóåé ôçí 
ìáêñü÷ñïíç ëåéôïõñãéêüôçôá ôïõ êéíçôÞñá. 

Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åôå áìöéâïëßåò åðéêïéíùíÞóôå êáé óõìâïõëåõôåßôå ôïí ðëçóéÝóôåñï óôáèìü 
åîõðçñÝôçóçò ôçò ÇÁÔÆ ðñéí âÜëåôå óå ëåéôïõñãßá ôïí êéíçôÞñá. 

     Σημαντικές οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του κινητήρα  
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1 Ðßíáêáò ôýðïõ êéíçôÞñá  12 Σημείο óôåñÝùóçò êéíçôÞñá 

2 Καπάκι κυλινδροκεφαλής  13 Êëåéäß åêêßíçóçò 

3 ÓéëáíóéÝ êáõóáåñßùí åêöõãÞò  14 ÅíäåéêôéêÝò ëõ÷íßåò  

4 ÄéçèçôÞñáò åîÜôìéóçò 15 Åßóïäïò áíáññüöçóçò áÝñá øýîçò êáé êáýóçò 

5 Äéáêüðôçò ðéÝóåùò ëáäéïý 16  Åßóïäïò ãåìßóìáôïò ëáäéïý êáé äåßêôçò óôÜèìçò 

6 ÇëåêôñéêÞ åêêßíçóç 17 Εκκίνηση αναστροφής 

7 ÑõèìéóôÞò ôÜóçò 18 Περόνη σβησίματος 

8 Óôñïöáëïöüñïò άξονας – απορρόφηση  19 Φίλτρο ξηρού αέρα 

     δύναμης 20 ÈçëåéÜ áíÜñôçóçò (âë. åðßóçò åéêüíá 41, αρ. 1) 

9 Ðþìáôá åêêÝíùóçò ëáäéïý 21 ÊáðÜêé íôåðüæéôï ëáäéïý  

10 Ìï÷ëüò áõîïìåßùóçò óôñïöþí  22 ÊÜëõììá ç÷ïìüíùóçò 

11 Ðþìá öñáãìïý ðñïò ôï ößëôñï ëáäéïý 

2. Περιγραφή του κινητήρα
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3.1  Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá 
 

Ôýðïò  1Â20 1Â27 1Â30 1Â40 1Â50 

Åßäïò êáôáóêåõÞò  ÔåôñÜ÷ñïíïò áåñüøõêôïò ðåôñåëáéïêéíçôÞñáò 

Óýóôçìá êáýóçò  Άìåóç Ýã÷õóç êáõóßìïõ 

Áñéèìüò êõëßíäñùí  1 1 1 1 1 

ÄéÜìåôñïò / äéáäñïìÞ mm 69 / 62 74 / 62 80 / 69 88 / 76 93 / 76 

Êõâéóìüò cm
3
 232 267 347 462 517 

×ùñçôéêüôçôá  

ëáäéïý          χωρίς ελαιολεκάνη 

                       με ελαιολεκάνη 

 

ðåñßðïõ 

ëßôñá 

 

0,9 1) 

2,6 1) 

 

0,9 1) 

-- 

 

1,1 1) 

2,8 1) 

 

1,5 1) 

3,2 1) 

 

1,5 1) 

-- 

ÄéáöïñÜ ìåôáîý óçìåßùí 

"max"  êáé "min" 

χωρίς ελαιολεκάνη 

με ελαιολεκάνη 

 

 

ðåñßðïõ 

ëßôñá 

 

 

0,5 1) 

1,6 1) 

 

 

0,5 1) 

-- 

 

 

0,5 1) 

1,8 1) 

 

 

0,8 1) 

2,2 1) 

 

 

0,8 1) 

-- 

ÊáôáíÜëùóç ëáäéïý (ìåôÜ áðü την 

χρονική περίοδο προθέρμανσης) 

το 

ανώτατο 

1 % ôçò êáôáíÜëùóçò êáõóßìïõ,  

óå ðëÞñåò öïñôßï 

Ðßåóç ëáäéïý 

Èåñìïêñáóßá ëáäéïý 100°C 

 

ðåñßðïõ 

 

2,5 bar óôéò 3000 min
-1
 

Êáôåýèõíóç óôñïöþí  

ðëåõñÜ áðïññüöçóçò äýíáìçò 

  

áñéóôåñÜ 

ÄéÜêåíï âáëâßäùí  

óτους 10 – 30°C 

ÅéóáãùãÞ/åîáãùãÞ  

 

mm 

 

0,20 

 

0,10 

 

0,10 

 

0,10 

 

0,10 

  ή αυτόματα2) 

Ìåãßóôç åðéôñåðôÞ ãùíßá êëßóåùò 

óå äéáñêÞ ëåéôïõñãßá ðñïò 

êáôåýèõíóç 

 Óöüíäõëïò ÷áìçëÞ 25° 3) 

Üëëåò êáôåõèýíóåéò 35° 3) 

ÂÜñïò (ìáæß ìå íôåðüæéôï, ößëôñï áÝñïò, 

óéëáíóéÝ êáõóáåñßùí, åêêéíçôÞñáò 

áíáóôñïöÞò êáé çëåêôñéêÞ åêêßíçóç) 

 

ðåñίðïõ óå

êéëÜ  

 

33 

 

34 

 

40 

 

55 

 

56 

×ùñçôéêüôçôá ìðáôáñßáò ìέã. Áh  12V / 60 Ah  
 
1) ÁõôÜ ôá óôïé÷åßá ðñÝðåé íá èåùñçèïýí óáí ðåñßðïõ ôéìÝò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç èá éó÷ýóåé ôï     
    óçìåßï ìå ôï ìáñêÜñéóìá max óôï äåßêôç óôÜèìçò, âëÝðå åéêüíá 7. 
2) Εξαρτάται από τον εξοπλισμό (βλ. σχέδια συντήρησης, κεφ. 5.1) 
3) Η υπέρβαση αυτών των οριακών τιμών προκαλεί ζημιές στον κινητήρα. 
 
ÑïðÝò Ýëîçò ôùí ðùìÜôùí 
 

Ïíïìáóßá Nm 

Ðþìá åêêÝíùóçò ëáäéïý 50 

3.    Γενικές οδηγίες 
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3.2. ÌåôáöïñÜ 
 
 

  Ç èçëåéÜ áíýøùóçò  "20" ðïõ 
èá ôç âñåßôå åãêáôáóôçìÝíç óáí óôÜíôáñ 
åîÜñôçìá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí áóöáëÞ 
ìåôáöïñÜ ôïõ êéíçôÞñá ìáæß ìå τον 
åðéðëÝïí åîïðëéóìü Þ τα åîáñôÞìáôá, βλ. 
κεφάλαιο 2. Äåí ðñïïñßæåôáé êáé ïýôå 
åßíáé åðßóçìá åãêåêñéìÝíç ãéá ôçí 
ìåôáöïñÜ ôïõ üëïõ ìç÷áíÞìáôïò. 
 
 
3.3. Ïäçãßåò åãêáôÜóôáóçò 
 
 
O "Ïäçãüò ÅêëïãÞò êáé ÅãêáôÜóôáóçò 
êéíçôÞñùí" ðåñéÝ÷åé üëåò ôéò áðáñáßôçôåò 
ïäçãßåò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò ôïõ êéíçôÞñá óå 
ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åôå Ýíáí êéíçôÞñá ðïõ äåí 
Ý÷åé ôïðïèåôçèåß ðïôÝ ðñéí óå Ýíá ìç÷Üíçìá 
êáé ðñÝðåé íá ôïí âÜëåôå ôþñá óôï ìç÷Üíçìá. 
Áõôüí ôïí ïäçãü ìðïñåßôå íá ôïí 
ðñïìçèåõôåßôå óôïí ðëçóéÝóôåñï óôáèìü 
åîõðçñÝôçóçò ôçò ÇÁÔÆ. 
 

.3

 
 

  Óôï ìï÷ëü áõîïìåßùóçò 
óôñïöþí êáé óôçí ðåñüíç óâçóßìáôïò 
ôçñÞóôå ïðùóäÞðïôå ôéò åðéôñåðôÝò ôéìÝò 
ôùí äõíÜìåùí êáé ñïðþí, ãéáôß ìéá 
õðÝñâáóç áõôþí ôùí ôéìþí Ý÷åé óáí 
óõíÝðåéá æçìéÝò óôá τελικά óçìåßá 
êñïýóçò êáé óôá åóùôåñéêÜ åîáñôÞìáôá 
ñýèìéóçò. 
 
 
 
 
 
 

3.4. Απόδοση του êéíçôÞñá 
 
Όταν ο κινητήρας λειτουργήσει για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς φορτίο 
(λειτουργία σε κενό) ή με ελάχιστο φορτίο, 
αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
απόδοση του κινητήρα. 
 
Γι’  αυτό το λόγο προτείνουμε να γίνεται η 
λειτουργία του κινητήρα με απόδοση 
τουλάχιστον 15%. Σ’ αυτό το χαμηλό επίπεδο 
απόδοσης είναι αναγκαίο, πριν σβήσει ο 
κινητήρας, να λειτουργήσει για λίγη ώρα με 
ένα αισθητά υψηλότερο φορτίο. 
 
 
3.5. Ðιíáêίδα ôýðïõ êéíçôÞñá 
 

MOTORENFABRIK HATZ KG
D-94099 RUHSTORF

GMBH
CO+

GMBH
CO+

TYP KENNZ.

MOTOR/FABRIK NO. ABE/AUSF.

MIN NH PV CM

MADE IN GERMANY

-1 3

 
 
Η πινακίδα ôýðïõ êéíçôÞñá âñßóêåôáé ðÜíù 
óôï êÜëõììá ç÷ïìüíùóçò (åéêüíá 1, áñ. 1) 
êáé ðåñéÝ÷åé ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êéíçôÞñá: 
 

  Ôýðïò êéíçôÞñá 
  ×áñáêôçñéóôéêü ãíþñéóìá (ìüíï óå    

     åéäéêÝò êáôáóêåõÝò) 
  Áñéèìüò êéíçôÞñá (åßíáé ÷áñáãìÝíïò êáé  

     óôï ðåñßâëçìá óôñïöÜëïõ, åéêüíá 4) 
  Ôïí ìÝãéóôï áñéèìü óôñïöþí ôïõ  

      êéíçôÞñá. 
 
Όôáí áðåõèýíåôå åñùôÞóåéò óôïí 
êáôáóêåõáóôÞ êáé êáèþò åðßóçò και üôáí 
ðáñáããÝëíåôå áíôáëëáêôéêÜ, ðñÝðåé 
ïðùóäÞðïôå íá áíáöÝñåôå ôá ðáñáðÜíù 
óôïé÷åßá (âë. åðßóçò êáé ôïí êáôÜëïãï ôùí 
áíôáëëáêôéêþí, óåëßäá 1). 
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Αρ. κινητήρα χαραγμένος στο περίβλημα 
στροφάλου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.1 Ðñéí ôçí ðñþôç ëåéôïõñãßá 
 
Ïé êéíçôÞñåò ðáñáäßíïíôáé κανονικά ÷ùñßò 
êáýóéìá êáé ëÜäé. 
 
 
4.1.1.  ËÜäé êéíçôÞñá 
 
Είναι κατάλληλα για χρήση όλα τα λάδια 
κινητήρα που πληρούν τουλάχιστον μία από 
τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
ACEA – B2  / E2 ή ποιοτικά υψηλότερο 
API - CD / CE / CF / CF-4 / CG-4  
ή ποιοτικά υψηλότερο 
 
Áí ÷ñçóéìïðïéåßôå ëÜäéá êéíçôÞñá ìå 
÷áìçëüτερες προδιαγραφές ðïéüôçôáò, 
ìåéþóôå ôï äéÜóôçìá áëëáãÞò ëáäéþí óôéò  
150 þñåò ëåéôïõñãßáò. 
 
 
Éîþäåò ëáäéïý 
 

OIL: SAE...

5
W

/3
0

5
W

/4
0

10
W

/4
0

10
W

/3
0

15
W

/4
0

3
0 4

0

10
W

 
 
ÄéáëÝîôå ôï êáôÜëëçëï éîþäåò (ñåõóôüôçôá) 
ôïõ ëáäéïý áíÜëïãá ìå ôçí èåñìïêñáóßá 
ðåñéâÜëëïíôïò üôáí ï êéíçôÞñáò èá îåêéíÜ 
áðü êñýïò. 
 

4.    Χειρισμός 
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Ï êéíçôÞñáò ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå ïñéæüíôéá 
èÝóç üôáí ãåìßæåôå ëÜäé Þ üôáí åëÝã÷åôå ôç 
óôÜèìç ëáäéïý. 
 
 

 
 
- Îåâéäþóôå ôï êáðÜêé ìå ôç ñÜâäï óôÜèìçò 

êáé ãåìßóôå ìå ëÜäé êéíçôÞñá.   
Ãéá ôçí ÷ùñçôéêüôçôá ôïõ ëáäéïý âëÝðå óôï 
êåöÜëáéï 3.1. 

 
 

 
 
- Êáèáñßóôå ôï äåßêôç óôÜèìçò, ãéá íá 

åëÝãîåôå ôç óôÜèìç ôïõ ëáäéïý - ìåôÜ 
åéóÜãåôå ôï äåßêôç ìå ôï ÷Ýñé êáé âãÜëôå 
ôïí ðÜëé Ýîù.  
Ç óôÜèìç ëáäéïý öáßíåôáé óôï äåßêôç, áí 
÷ñåéáóôåß, ðñïóèÝóôå ëÜäé ìÝ÷ñé ôï 
ìáñêÜñéóìá max. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. ÌïíôÝëï ìå ößëôñï áÝñá  
         ëáäéïý 
 

 
 

 
 
- ÁöáéñÝóôå ôï äï÷åßï ëáäéïý "1" êáé ãåìßóôå 

ôï ìÝ÷ñé ôï ìáñêáñéóìÝíï óçìåßï ìå ëÜäé 
êéíçôÞñá, åéêüíá 8 êáé 9. 

 
- ÔïðïèåôÞóôå ôï ößëôñï ìå ôï ìáêñýôåñï 

Üêñï "2" óôï äï÷åßï ëáäéïý, åéêüíá 8. 
 
- Ðñïóáñìüóôå ôï äï÷åßï ëáäéïý êáé 

ðñïóÝîôå íá åöáñìüæåé ôÝëåéá ç öëÜíôæá 
"3" êáé íá êëåßóïõí óôáèåñÜ ïé óõíäåôÞñåò 
"4." 
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4.1.3. Êáýóéìá 
 

 ÓâÞóôå ôïí êéíçôÞñá ãéá íá 
âÜëåôå êáýóéìï. Ìçí âÜæåôå ðïôÝ êáýóéìá 
êïíôÜ óå åóôßåò áíïé÷ôÞò öùôéÜò Þ êïíôÜ 
óå åýöëåêôïõò óðéíèÞñåò. Ìçí êáðíßæåôå. 
×ñçóéìïðïéÞóôå êáýóéìá ÷ùñßò ðñïóìßîåéò 
êáé êáèáñÜ äï÷åßá ãéá ôï ãÝìéóìá. 
ÐñïóÝîôå íá ìçí ÷ýóåôå ôá êáýóéìá êáé 
ðéôóéëßóåôå ôïí êéíçôÞñá. 
 
ÊáôÜëëçëá åßíáé üëá ôá êáýóéìá νôßæåë ðïõ 
åêðëçñþíïõí ôïõëÜ÷éóôïí ôéò ελάχιστες 
απαιτήσεις των ðáñáêÜôù ðñïäéáãñáöών: 
 
EN 590 Þ 
BS 2869 A1 / A2 Þ 
ASTM D 975 - 1D / 2D 
 
 

 
 
- Áíïßîôå ôï êáðÜêé áðü ôï íôåðüæéôï. 
 
 

 
 
- Πριν την πρώτη εκκίνηση ή όταν έχει 

αδειάσει το σύστημα παροχής καυσίμων, 

γåìßóôå ôï íôåðüæéôï εξ ολοκλήρου ìå 
êáýóéìï íôßæåë.  

 Ç åîáÝñùóç ôïõ óõóôÞìáôïò êáõóßìïõ 
ãßíåôáé áõôüìáôá. 
 
Υπόδειξη: 
Σε μοντέλα κινητήρα με εγκατάσταση 
διπλού φίλτρου καυσίμου, κεφ. 5.4.1. 
είναι απαραίτητο να περιμένετε για περίπου 
1-2 λεπτά, αφού βάλετε καύσιμο, για να 
ολοκληρωθεί η αυτόματη διαδικασία 
εξαερισμού.  

 
 

 
 
- Κλείστε το καπάκι του ντεπόζιτου.  
 
 
Όôáí ïé åîùôåñéêÝò èåñìïêñáóßåò 
êáôåâáßíïõí êÜôù áðü ôïõò ìçäÝí âáèìïýò 
Êåëóßïõ, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ÷åéìåñéíÜ êáýóéìá Þ 
ðñïóèÝóôå Ýãêáéñá ðáñáößíç. 
 
 

×áìçëþôáôç 
èåñìïêñáóßá 
ðåñéâÜëëïíôïò 

Ðïóïóôü 
ðáñáößíçò  

 
ãéá 

êáôÜ ôçí åêêßíçóç 
óå âáèìïýò 
Κåëóßïõ 

èåñéíü 
êáýóéìï 

÷åéìåñéíü 
êáýóéìï 

   

  0   ìÝ÷ñé   -10 20% -- 

-10   ìÝ÷ñé   -15 30% -- 

-15   ìÝ÷ñé   -20 50% 20% 

-20  ìÝ÷ñé   -30 -- 50% 
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4.2. Åêêßíçóç 
 

   Ìçí áöÞíåôå ðïôÝ ôïí êéíçôÞñá 
óå ëåéôïõñãßá óå êëåéóôïýò ÷þñïõò Þ óå 
÷þñïõò ðïõ äåí áåñßæïíôáé êáëÜ- õðÜñ÷åé 
êßíäõíïò äçëçôçñßáóçò. Ðñιν ôçí åêêßíçóç 
ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá âåâáéùèåßôå üôé 
äåí âñßóêåôáé êáíÝíáò óôçí áêôßíá ôçò 
åðéêßíäõíçò ðåñéï÷Þò ôïõ êéíçôÞñá Þ üëïõ 
ôïõ ìç÷áíÞìáôïò êáé üôé üëïé ïé 
ðñïóôáôåõôéêïß ìç÷áíéóìïß Ý÷ïõí 
åãêáôáóôáèåß óôç èÝóç ôïõò. 
 
 
 
4.2.1. Ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôçí  
          åêêßíçóç 
 
ÁðïóõíäÝóôå, áí åßíáé äõíáôüí, ôïí êéíçôÞñá 
áðü ôï ìç÷Üíçìá ðïõ ðñüêåéôáé íá 
ôïðïèåôçèåß. Ôï ìç÷Üíçìá ðñÝðåé âáóéêÜ íá 
âñßóêåôáé óå íåêñÞ ëåéôïõñãßá. 
 
-  Ãõñßóôå ôïí áõîïìåéùôÞ óôñïöþí πρώτα στη 
θέση STOP, εικόνα 13 και 14. Ακολούθως 
φέρτε τον στη θέση εκκίνησης.  
 
 
Αυξομείωση στροφών στο στάνταρ 
μοντέλο 
 

 
 
- Ãõñßóôå ôïí áõîïìåéùôÞ óôñïöþí "1", áí 

åßíáé äõíáôüí êáé üðïôå åßíáé áíáãêáßï åßôå 
óôçí èÝóç ½-START åßôå óôç èÝóç max.  
START. 
Έíáò ÷áìçëüò áñéèìüò óôñïöþí äåí 
äçìéïõñãåß ðïëý êáðíü êáôÜ ôçí åêêßíçóç. 

 
 
 
 
 

Αυξομείωση στροφών με εφελκυστήρα  
 

 
 
- Ãõñßóôå ôïí áõîïìåéùôÞ óôñïöþí στη θέση 

„START/RUN“. 
 
- Ο κινητήρας είναι τώρα έτοιμος για 

εκκίνηση. 
 
 

050 145 00

 
 
 

Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ 
âïçèçôéêÜ óðñÝõ åêêßíçóçò, 
ãéá íá âÜëåôå ìðñïóôÜ ôïí 
êéíçôÞñá !  

 
 

Σημαντικό ! 
Αν ο κινητήρας έχει μείνει ακινητοποιημένος 
για πολύ καιρό (6 μήνες και παραπάνω) ή 
όταν γίνεται η πρώτη εκκίνηση, αφήστε τον να 
λειτουργήσει μετά την εκκίνηση για περίπου 
20 δευτερόλεπτα με χαμηλές στροφές και 
χωρίς φορτίο. Μ’  αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται μια καλή και ολοκληρωτική 
λίπανση όλων των μερών των εδράνων, πριν 
αυξηθούν οι στροφές και το φορτίο, και 
αποφεύγεται προληπτικά η ελλειπής λίπανση. 
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4.2.2. Åêêßíçóç áíáóôñïöÞò  
(ìÝ÷ñé -6° C) 

 
 
- Για τις προετοιμασίες εκκίνησης βλ. στο 

κεφάλαιο 4.2.1. 
 
 
Ðñïåôïéìáóßá ãéá ôçí åêêßíçóç 
 

 
 
- ÔñáâÞîôå ôï ÷åñïýëé ìå ôï ó÷ïéíß óéãÜ-óéãÜ 

ðñïò ôá Ýîù ìÝ÷ñé íá íïéþóåôå ìéá 
åëÜ÷éóôç áíôßóôáóç. 

 
- ÁöÞóôå ôï ó÷ïéíß íá ðÜåé ðßóù, ãéá íá 

ìðïñÝóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå üëï ôïõ ôï 
ìÞêïò ãéá ôçí åêêßíçóç. 

 
- Óôåñåþóôå ìå ôï ðüäé ìç÷áíÞìáôá ðïõ äåí 

Ý÷ïõí ìåãÜëï âÜñïò êáé êéíäõíåýïõí íá 
áíáðïäïãõñßóïõí. 

 
 

 
 

 
- ÐéÜóôå ôï ÷åñïýëé êáé ìå ôá äýï ÷Ýñéá. 
 
 
 
 

 
 
- ÔñáâÞîôå ìå äýíáìç (÷ùñßò üìùò íá 

êÜíåôå áðüôïìåò êéíÞóåéò) ôï ó÷ïéíß, üðùò 
èá áõîÜíåôáé ç åðéôÜ÷õíóç, ìÝ÷ñé íá 
áíÜøåé ï êéíçôÞñáò.  

 
 
Ðñïóï÷Þ: 
Áí ç åîÜôìéóç âãÜæåé Üóðñï êáðíü ìåôÜ áðü 
ðïëëÝò Üêáñðåò ðñïóðÜèåéåò íá áíÜøåôå ôïí 
êéíçôÞñá, ãõñßóôå ôïí áõîïìåéùôÞ óôñïöþí 
óôçí èÝóç STOP êáé ôñáâÞîôå ôï ó÷ïéíß 
åêêßíçóçò óéãÜ-óéãÜ για 5 öïñÝò. 
ÌåôÜ åðáíáëÜâáôå ôçí äéáäéêáóßá åêêßíçóçò, 
üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôï êåöÜëáéï 4.2.1. 
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4.2.3. ÇëåêôñéêÞ åêêßíçóç 
 
- Για τις προετοιμασίες εκκίνησης βλ. στο 

κεφάλαιο 4.2.1. 
 
 

 
 

 
 
- ÂÜëôå ôï êëåéäß åêêßíçóçò εξ ολοκλήρου 

μέσα μέχρι το τέλος êáé ãõñßóôå ôï óôç 
èÝóç É, åéêüíá 19 και 20. 

 
ÁíÜëïãá ìå ôçí êáôáóêåõÞ áíÜâåé ôï ëáìðÜêé 
Ýíäåéîçò öüñôéóçò "2" êáé ðßåóçò ëáäéïý "3". Ï 
äåßêôçò èåñìïêñáóßáò "4" (προαιρετικός 
εξοπλισμός) ανάβει μόλις η θερμοκρασία της 
κυλινδροκεφαλής υπερβεί το επιτρεπτό όριο. 
Σβήστε τον κινητήρα και επιδιορθώστε την 
βλάβη. Βλ. κεφ. 6. 
 
- Ãõñßóôå ôï êëåéäß εκκίνησης óôç èÝóç ÉÉ. 
 
- Ìüëéò áíÜøåé ï êéíçôÞñáò, áöÞóôå 

åëåýèåñï ôï êëåéäß. 
Ôï êëåéäß ðñÝðåé ôþñá êáíïíéêÜ íá ãõñßóåé 
ìüíï ôïõ óôç èÝóç É êáé íá ðáñáìåßíåé åêåß 
êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò. 

 
 

- Ôá ëáìðÜêéá Ýíäåéîçò öüñôéóçò êáé ðßåóçò 
ëáäéïý ðñÝðåé íá óâÞóïõí áìÝóùò ìåôÜ 
ôçí åêêßíçóç. 
Ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá "1" áíÜâåé ôþñá êáé 
äåß÷íåé üôé ï êéíçôÞñáò âñßóêåôáé óå 
ëåéôïõñãßá. 

 
- Ðñéí áðü êÜèå êáéíïýñéá åêêßíçóç ãõñßóôå 

ôï êëåéäß ðßóù óôç èÝóç 0. Ç áóöÜëåéá  
åðáíÜëçøçò óôçí êëåéäáñéÜ äåí èá áöÞóåé 
ôç ìßæá íá óõìðëå÷èåß üôáí äïõëåýåé ï 
êéíçôÞñáò êáé íá ðñïêáëÝóåé âëÜâåò. 

 
 
ÅãêáôÜóôáóç ðõñÜêôùóçò 
(óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) 
 
Όôáí ï êéíçôÞñáò åßíáé êñýïò, èá áíÜøåé 
åðéðëÝïí êáé ç Ýíäåéîç ðõñÜêôùóçò "5", åéêüíá 
19 και εικόνα 20. 
 
- Ìüëéò óâÞóåé ç Ýíäåéîç, áíÜøôå áìÝóùò 

ôïí êéíçôÞñá. 
 
 
Âáëâßäá äéáêïðÞò êáõóßìïõ - 
ÌáãíÞôçò áðüæåõîçò 
(óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) 
 

 
 
Μόλις βρεθεί το κλειδί εκκίνησης στην θέση Ι, 
áíïßãåé çëåêôñéêÜ ç âáëâßäá äéáêïðÞò "1". 
Αποδεσμεύεται δηλ. η ροή καυσίμου προς την 
αντλία έγχυσης, και ο κινητήρας είναι έτοιμος 
να αρχίσει την λειτουργία.  
 
Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία και 
γυρίσετε το κλειδί εκκίνησης στην θέση 0, 
κλείνει η βαλβίδα διακοπής καυσίμου και 
μπλοκάρει την ροή του καυσίμου προς την 
αντλία έγχυσης, και σβήνει έτσι τον 
κινητήρα, κεφ. 4.3. 
 
Αυτή η βαλβίδα χρησιμοποιείται και σε 
συνδυασμό και με το αυτόματο ηλεκτρικό 
σύστημα τερματισμού λειτουργίας. 
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Åêêßíçóç αμέσου ανάγκης 
 
Όταν η βαλβίδα διακοπής καυσίμου 
μπλοκάρει την ροή του καυσίμου λόγω 
ηλεκτρικής βλάβης και γι' αυτό το λόγο δεν 
ανάβει ο κινητήρας, μπορείτε να δοκιμάσετε 
μια εκκίνηση αμέσου ανάγκης. 
 
Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: 
 

 
 
- Γυρίστε τον μοχλό εκκίνησης αμέσου 

ανάγκης "1" με μία κατάλληλη τανάλια 
τουλάχιστον 90° αντίθετα προς την στροφή 
του ρολογιού (αριστερόστροφα) (το σύρμα 
σφραγίσματος θα κοπεί).  

 
- Μόλις φτάσει ο μοχλός εκκίνησης αμέσου 

ανάγκης στην θέση εκκίνησης, μπορείτε να 
θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα με την 
ηλεκτρική εκκίνηση ή με την εκκίνηση 
αναστροφής, κεφ. 4.2.2. 
Πριν την εκκίνηση αμέσου ανάγκης πρέπει 
οπωσδήποτε να ελέγξετε την στάθμη 
λαδιού, γιατί αν δεν υπάρχει επαρκής πίεση 
λαδιού, θα προκληθεί ολική ζημιά στον 
κινητήρα μέσα σε χρόνο μηδέν. 

 

 

Κατά την διάρκεια της εκκίνησης 
αμέσου ανάγκης μπορείτε να 
σβήσετε τον κινητήρα με το κλειδί 

εκκίνησης μόνο αν έχετε γυρίσει 
προηγουμένως τον μοχλό εκκίνησης αμέσου 
ανάγκης προς την φορά του ρολογιού 
(δεξιόστροφα) πάλι πίσω μέχρι στο σημείο 
πρόσκρουσης. 
 
Αμέσως μετά την φάση της εκκίνησης αμέσου 
ανάγκης πρέπει να διαπιστώσετε την αιτία της 
βλάβης και να την αποκαταστήσετε, κεφ. 6. 
Ζητήστε από τον σταθμό εξυπηρέτησης της 
HATZ να περάσει νέο σύρμα σφραγίσματος 
στον μοχλό εκκίνησης αμέσου ανάγκης. 
 
 
 

Όταν γίνεται χρήση του αυτόματου 
συστήματος τερματισμού λειτουργίας, η 
προαναφερθείσα εκκίνηση αμέσου ανάγκης 
ακολουθεί με την ταυτόχρονη ανάληψη της 
ευθύνης από  τον χειριστή (η εταιρία ΗΑΤΖ 
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη)!  
Αποτανθείτε σε περίπτωση ανάγκης στον 
πλησιέστερο σταθμό εξυπηρέτησης της 
HATZ. 
 
 
Ηλεκτρικό σύστημα ôåñìáôéóìïý 
λειτουργίας (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) 
 
Μοντέλο ΜΕ απομνημόνευση σφάλματος 
 
Το χαρακτηριστικό αυτού του κινητήρα είναι 
ένα σύντομο αναβόσβημα όλων των 
ενδεικτικών λυχνίων, αφού γυρίσετε το κλειδί 
εκκίνησης στην θέση Ι, εικόνα 19 και 20. 
 
Προσοχή ! 
Αν σβήσει ο κινητήρας αμέσως μετά την 
εκκίνηση ή αν σβήσει από μόνος του κατά την 
λειτουργία, τότε αυτό σημαίνει ότι ένας 
μηχανισμός επιτήρησης του αυτόματου 
συστήματος τερματισμού λειτουργίας έχει 
ενεργοποιηθεί. Αυτό θα το αναγνωρίσετε, γιατί 
ανάβει η ανάλογη ένδειξη, εικόνα 20, αρ. 2-4. 
Μετά την ακινητοποίηση του κινητήρα 
παραμένει αναμμένη η ένδειξη για 12 
δευτερόλεπτα περίπου ακόμα. 
Μετά θα σβήσει η ηλεκτρική εγκατάσταση 
αυτόματα από μόνη της. 
Γυρίζοντας το κλειδί της εκκίνησης στη θέση 
0 και αμέσως μετά στη θέση Ι θα ανάψει πάλι 
η σχετική ένδειξη. 
Πριν κάνετε καινούριες προσπάθειες να 
ανάψετε τον κινητήρα, επισκευάστε τη βλάβη, 
κεφ. 6.2. 
Η ένδειξη θα σβήσει όταν θα γίνει η νέα 
εκκίνηση. 
 
Μοντέλο ΧΩΡΙΣ απομνημόνευση 
σφάλματος 
 
Αυτό το μοντέλο δεν έχει κανένα ιδιαίτερο 
γνώρισμα που να φαίνεται εξωτερικά. Αν  
σταματά ο κινητήρας αμέσως μετά από την 
εκκίνηση, τότε αυτό σημαίνει ότι κάποιο 
στοιχείο επιτήρησης της λειτουργίας 
απενεργοποίησης αντιδρά. Εντοπίστε την 
βλάβη πριν προσπαθήσετε να ανάψετε τον 
κινητήρα και επισκευάστε την, κεφ. 6.2. 
 
 
Παρόλο που υπάρχει αυτό το αυτόματο 
σύστημα τερματισμού λειτουργίας, είναι 
απαραίτητο να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού 
κάθε 8 –15 ώρες λειτουργίας,  
κεφ. 5.2.1. 
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4.3. ÓâÞóéìï ôïõ êéíçôÞñá - Στοπ 
 
Αυξομείωση στροφών στο στάνταρ 
μοντέλο 
 

 
 
- Ãõñßóôå ôïí μοχλό áõîïìåίùσης óôñïöþí 

"1" ως το τέλος ðßóù óôçí èÝóç STOP, ο 
κινητήρας σταματά την λειτουργία. 

 
Προσοχή: 
Οι êéíçôήñåò, ôùí ïðïßùí ôï ÷áìçëþôåñï 
ñáëáíôß åßíáé åêôüò ëåéôïõñãßáò,  δεν 
μπορούν νá σβήσουν με τον μοχλό 
áõîïìåίùσης óôñïöþí. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις διαβάστε τις οδηγίες στην 
παράγραφο  „Άλλες  δυνατότητες  διακοπής 
λειτουργίας“. 
 
 
Αυξομείωση στροφών με εφελκυστήρα 
(óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) 
 

24  
 
- Γõñßóôå ôïí áõîïìåéùôÞ óôñïöþí óôçí èÝóç 

"STOP", και κρατήστε εκεί ãéá ôüóç þñá 
ìÝ÷ñé íá óâÞóåé ï êéíçôÞñáò. 

Άλλες δυνατότητες διακοπής 
λειτουργίας 
 
1. Âáëâßäá äéáêïðÞò êáõóßìïõ –  

ÌáãíÞôçò áðüæåõîçò 
    (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) 
 

 
 
 

 
 
Ãõñßóôå ôï êëåéäß óôç èÝóç 0, ο κινητήρας  
σταματά την λειτουργία, åéêüíá 25 και 26. 
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2.  Ðåñüíç óâçóßìáôïò  
(óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) 

 

 
 
- Πιέστε την περόνη σβησίματος μέχρι να 

σταματήσει ο κινητήρας να λειτουργεί, βλ. 
επίσης εικόνα 23, αρ 2. 

 
- Αφού σβήσει ο κινητήρας, αφήστε 

ελεύθερη την περόνη "2", αλλά βεβαιωθείτε  
ότι έχει γίνει επαναφορά στην αρχική της 
θέση. 

 
Ôï ëáìðÜêé Ýíäåéîçò öüñôéóçò "2" êáé ðßåóçò 
ëáäéïý "3" - áíÜëïãá ìå ôçí êáôáóêåõÞ - 
áíÜâïõí ìåôÜ ôï óâÞóéìï ôïõ êéíçôÞñá, 
åéêüíá 25 και 26. 
 
- Ãõñßóôå ôï êëåéäß óôç èÝóç 0 êáé ôñáâÞîôå 

ôï áðü ôçí êëåéäáñéÜ, üëá ôá åíäåéêôéêÜ 
ëáìðÜêéá ðñÝðåé íá óâÞóïõí, åéêüíá 25 
και 26. 

 
 

Προσοχή: 
Αν δεν γυρίσετε το κλειδί εκκίνησης πίσω στην 
θέση 0, υπάρχει κίνδυνος ολικής αποφόρτισης 
της μπαταρίας. 
 
 

Όôáí äéáêüðôåôå ôçí ëåéôïõñãßá 
του μηχανήματος Þ áöïý 
ôåëåéþóåôå ôéò åñãáóßåò ìå ôï 
ìç÷Üíçìá, âãÜëôå ôï êëåéäß êáé 
öõëÜîôå ôï óå ìÝñïò áóöáëÝò 
ìáêñéÜ áðü Üó÷åôá Üôïìá.   
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Åñãáóßåò óõíôÞñçóçò åðéôñÝðåôáé íá åêôåëïýíôáé ìüíï üôáí ï êéíçôÞñáò åßíáé 
óâçóôüò. ÐñïóÝîôå ôïõò íïìïèåôéêïýò êáíïíéóìïýò ðïõ áöïñïýí ôïí äéá÷åéñéóìü êáé ôçí 
áðïìÜêñõíóç ðáëáéþí ëáäéþí, ößëôñùí êáé äéáöüñùí áðïññõðáíôéêþí. 
ÖõëÜîôå ôï êëåéäß åêêßíçóçò ìáêñéÜ áðü Üó÷åôá Üôïìá.  
ÁðïóõíäÝóôå ôïí áñíçôéêü ðüëï ôçò ìðáôáñßáò óå êéíçôÞñåò ìå çëåêôñéêÞ åêêßíçóç. 
ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôùí åñãáóéþí óõíôÞñçóçò åëÝãîôå áí üëá ôá åñãáëåßá Ý÷ïõí áðïìáêñõíèåß 
áðü ôïí êéíçôÞñá êáé üëïé ïé ðñïóôáôåõôéêïß ìç÷áíéóìïß Ý÷ïõí ôïðïèåôçèåß óôç èÝóç ôïõò. 
Ðñéí ôçí åêêßíçóç ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá âåâáéùèåßôå üôé äåí âñßóêåôáé êáíÝíáò óôçí 
áêôßíá ôçò åðéêßíäõíçò ðåñéï÷Þò ôïõ êéíçôÞñá Þ üëïõ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò. 
 
 
5.1. Ðåñßëçøç óõíôÞñçóçò 
 
 

 ÄéÜóôçìá óõíôÞñçóçò 

 

Áðáéôïýìåíåò åñãáóßåò ÊåöÜëáéï

 
 
 
 

8-15
 

 
 
 
 
ÊÜèå 8-15 þñåò 
ëåéôïõñãßáò Þ ðñéí ôçí 
êáèçìåñéíÞ áíÜëçøç 
åñãáóßáò 

Έëåã÷ïò óôÜèìçò ëáäéïý 
Έëåã÷ïò ôïõ ðÜôïõ ôïõ ößëôñïõ áÝñá 
ëáäéïý áí ç óôÜèìç ëáäéïý åßíáé óùóôÞ 
êáé ï ðÜôïò êáèáñüò, åí áíÜãêç 
áëëÜîôå ôï ëáóðùìÝíï ëÜäé. 
Óå ìïíôÝëï ìå Ζyklon áäåéÜóôå ôï 
äï÷åßï óõëëïãÞò óêüíçò 
Έëåã÷ïò ðåñéï÷Þò åéóáãùãÞò áÝñá 
êáýóçò êáé øýîçò 
Έëåã÷ïò Ýíäåéîçò óõíôÞñçóçò ôïõ 
ößëôñïõ áÝñá 
Έλεγχος συλλέκτη νερού 
 

5.2.1. 
 

4.1.2. 
 

5.3.1. 
 

5.3.1. 
 

5.2.2. 
 

5.2.3. 
5.2.4. 

 
 
 

250
 

 
 

 
 
 
 
ÊÜèå 250 þñåò 
ëåéôïõñãßáò 

 
ÓõíôÞñçóç ôïõ ößëôñïõ áÝñá ëáäéïý 
ÁëëáãÞ ëáäéïý κινητήρα 
Έëåã÷ïò êáé ñýèìéóç äéÜêåíïõ 
âáëâßäùí (δεν ισχύει για μοντέλα με 
αυτόματη αντιστάθμιση του διάκενου 
βαλβίδων, βλ. επόμενη σελίδα) 
Êáèáñéóìüò óõóôÞìáôïò øýîçò 
Έëåã÷ïò êï÷ëéùôþí óõíäÝóìùí 
Êáèáñéóìüò äéçèçôÞñá åîÜôìéóçò 
 

 
5.3.1. 
5.3.2. 

 
5.3.3. 

 
 

5.3.4. 
5.3.5. 
5.3.6. 

 

500
 

 
 

 
 
ÊÜèå 500 þñåò 
ëåéôïõñãßáò 

 
 
ÁëëáãÞ ößëôñïõ êáõóßìïõ 
ÓõíôÞñçóç ößëôñïõ îçñïý áÝñá 
 

 
 

5.4.1. 
5.4.2. 

 

    

1000
 

 

 
 
ÊÜèå 1000 þñåò 
ëåéôïõñãßáò 

 
 
Καθαρισμός φίλτρου λαδιού 

 
 

5.5.1. 

 
 
 

5.     Συντήρηση 
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Μοντέλο χωρίς αυτόματη  αντιστάθμιση του διάκενου βαλβίδων 
 
 
 
 

 
 

Μοντέλο με αυτόματη  αντιστάθμιση του διάκενου βαλβίδων 
 
 

Ανάλογα με τον εξοπλισμό του κινητήρα, δηλ. 
αν πρόκειται για μοντέλο με ή χωρίς 
αυτόματη  αντιστάθμιση του διάκενου 
βαλβίδων, θα συνοδεύεται ο κινητήρας από 
το αντίστοιχο σχέδιο.  
Κολλήστε ôï ó÷Ýäéï óå ìÝñïò êáëÜ ïñáôü 
πάνω óôïí êéíçôÞñá. Ãéá ôá äéáóôÞìáôá 
óõíôÞñçóçò éó÷ýåé ç ðåñßëçøç óõíôÞñçóçò 
üðùò ðåñéãñÜöåôáé ó´áõôü ôï êåöÜëáéï. 
 

Ïé ðáñáêÜôù âáóéêÝò åñãáóßåò åßíáé 
áðáñáßôçôåò ãéá êáéíïýñéïõò Þ åî 
ïëïêëÞñïõ åëåãìÝíïõò êéíçôÞñåò ìåôÜ ôéò 
ðñþôåò 25 þñåò ëåéôïõñãßáò: 
 
-  Αλλαγή λαδιού κινητήρα, κεφ. 5.3.2. 
 
-  Έëåã÷ïò äéÜêåíïõ âáëâßäùí êáé ñýèìéóç áí   
   ÷ñåéÜæåôáé, âë. êåöÜëáéï 5.3.3. 
 
- Έëåã÷ïò ôùí êï÷ëéùôþí óõíäÝóìùí âë.     
  êåöÜëáéï 5.3.5. 
  Μην σφίγγετε τις βίδες που στερεώνουν     
  την κυλινδροκεφαλή.  
 
Áí ï êéíçôÞñáò äåí Ý÷åé ìðåé óå ëåéôïõñãßá 
ãéá ìåãÜëåò ÷ñïíéêÝò ðåñéüäïõò, áëëÜîôå ôá 
ëÜäéá ôï áñãüôåñï ìåôÜ áðü 12 ìÞíåò, 
Üó÷åôá áðü ôéò þñåò ëåéôïõñãßáò ðïõ Ý÷ïõí 
êáôáãñáöåß. 
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5.2. ÓõíôÞñçóç áíÜ 8-15 þñåò  
         ëåéôïõñãßáò 
 
 
5.2.1. Έëåã÷ïò óôÜèìçò ëáäéïý 
 
Όôáí ãßíåôáé Ýëåã÷ïò ôçò óôÜèìçò ëáäéïý, ï 
êéíçôÞñáò ðñÝðåé íá åßíáé óå ïñéæüíôéá èÝóç 
êáé óâçóôüò. 
 
- Êáèáñßóôå ôï ìÝñïò ãýñù áðü ôï êáðÜêé 

ôïõ äåßêôç óôÜèìçò, áí åßíáé ðïëý 
ëåñùìÝíï. 

 
- Îåâéäþóôå ôï äåßêôç óôÜèìçò êáé 

êáèáñßóôå ôïí. 
 
 

 
 
- Ãéá íá åëÝãîåôå ôç óôÜèìç ëáäéïý, åéóÜãåôå 

ôï äåßêôç ìå ôï ÷Ýñé êáé âãÜëôå ôïí ðÜëé 
Ýîù.  

 
- Ç óôÜèìç ëáäéïý öáßíåôáé åðÜíù óôï 

äåßêôç, áí ÷ñåéáóôåß, ðñïóèÝóôå ëÜäé ìÝ÷ñé 
ôï ìáñêÜñéóìá max, êåö. 4.1.1. 

 
 
 
5.2.2. Έëåã÷ïò ðåñéï÷Þò  
          αναρρόφησης áÝñá êáýóçò         
          êáé øýîçò 
 
Όôáí äéáðéóôþíåôå üôé ôá ìç÷áíÞìáôá 
ëåñþíïõí õðåñâïëéêÜ, áõôü óçìáßíåé üôé ëüãù 
ôçò ìåãÜëçò óõóóþñåõóçò óêüíçò ôá 
äéáóôÞìáôá óõíôÞñçóçò ðñÝðåé íá ìåéùèïýí 
áíáëüãùò, êåö. 5.3.1., 5.3.4. êáé 5.4.2. 
 
 
 
 
 

 
 
- ÅëÝãîôå ôα ανοίãìáτα åéóáãùãÞò áÝñá "1" 

áí åßíáé ðïëý ëåñùìÝíα Þ öñáãìÝíα áðü 
öýëëá, áí õðÜñ÷åé õðåñâïëéêÞ 
óõóóþñåõóç óêüíçò êáé êáèáñßóôå ôα áí 
÷ñåéÜæåôáé. 
 

 
 

 
 
- Σε μοντέλα με συλλέκτη Zyklon ελέγξτε 

συμπληρωματικά την περιοχή 
αναρρόφησης αέρα „1“ καθώς το άνοιγμα 
εξαγωγής σκόνης „2“, για να διαπιστώσετε 
ότι δεν είναι φραγμένα, και αν χρειαστεί 
καθαρίστε τα. 
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- Óå ìïíôÝëï ìå ößëôñï áÝñá ëáäéïý åëÝãîôå 

åðßóçò êáé ôçí ðåñéï÷Þ αναρρόφησης αέρα 
"2". 

 
5.2.3. Έëåã÷ïò Ýíäåéîçò  
            óõíôÞñçóçò ôïõ ößëôñïõ  
            áÝñá  
            (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) 
 
Μηχανική ένδειξη συντήρησης 

1

 
 
- ÄïõëÝøôå ôïí êéíçôÞñá ãéá ëßãï óå ðëÞñç 

éó÷ý. Αν το ελαστικό περίβλημα 
συρρικνωθεί προς τα μέσα και το 
πράσινο ενδεικτικό πεδίο "1" έχει καλυφθεί, 
τότε πρέπει να γίνει συντήρηση της 
εγκατάστασης του φίλτρου αέρα, κεφ. 
5.4.2. Αν οι συνθήκες εργασίας είναι κάτω 
από υπερβολική σκόνη, πρέπει να ελέγχετε 
το ελαστικό περίβλημα πολλές φορές 
ημερησίως. 

 
 
 
 
 
 

5.2.4. ’Åëåã÷ïò óõëëÝêôç íåñïý 
 
Ôá äéáóôÞìáôá ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôïõ óõëëÝêôç 
íåñïý åîáñôþíôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôï 
ðïóïóôü ðåñéåêôéêüôçôáò íåñïý óôï êáýóéìï 
êáèþò åðßóçò êáé áðü ôçí åðéìÝëåéá êáôÜ ôï 
ãÝìéóìá. Ï Ýëåã÷ïò ðñÝðåé íá ãßíåôáé 
ôïõëÜ÷éóôïí ìßá öïñÜ ôçí åâäïìÜäá. 
 
 

 
 
- ËáóêÜñåôå ôï åîáãùíéêü ðáîéìÜäé "1" ìå  
    3-4 óôñïöÝò ðåñßðïõ. 
 
- ÓõëëÝîôå ôéò óôáãüíåò ðïõ âãáßíïõí óå Ýíá 

äéáöáíÝò äï÷åßï. ÅðåéäÞ ôï åéäéêü âÜñïò 
ôïõ íåñïý åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï 
ðåôñÝëáéï, åîÝñ÷åôáé ðñþôá ôï íåñü êáé 
ìåôÜ ôï êáýóéìï. Ôá äýï óþìáôá 
÷ùñßæïíôáé áðü ìßá åõäéÜêñéôç ãñáììÞ. 

 
- ¼ôáí áñ÷ßæåé íá åîÝñ÷åôáé ìüíï ôï 

ðåôñÝëáéï, ìðïñåßôå íá îáíáóößîåôå ôï 
åîáãùíéêü ðáîéìÜäé "1". 
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Áí õðÜñ÷åé ðáãßäá íåñïý ðñïóáñôçìÝíç 
åîùôåñéêÜ, ôüôå íá åëÝã÷åôå êáé ôï 
ðåñéå÷üìåíü ôçò ãéá íåñü êáèçìåñéíÜ üôáí 
êÜíåôå ôïí Ýëåã÷ï ôçò óôÜèìçò ôïõ ëáäéïý. Ôï 
íåñü ðïõ Ý÷åé óõãêåíôñùèåß öáßíåôáé êáèáñÜ 
áðü ôï ðåôñÝëáéï ðïõ âñßóêåôáé åðÜíù ãéáôß 
÷ùñßæåôáé ìå ìéá åõäéÜêñéôç äéá÷ùñéóôéêÞ 
ãñáììÞ. 
 
 

 
 
 
- Áíïßîôå ôï ðþìá åêêÝíùóçò "1", ãéá íá 

ôñÝîåé ôï íåñü óå Ýíá êáôÜëëçëï äï÷åßï. 
 
- Áí åßíáé äýóêïëç ç ðñüóâáóç óôï ðþìá 

åêêÝíùóçò, ìðïñåßôå íá ðñïóáñìüóåôå Ýíá 
åëáóôéêü óùëÞíá óáí ðñïÝêôáóç. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. ÓõíôÞñçóç áíÜ 250 þñåò    
         ëåéôïõñãßáò 
 
 
5.3.1. ÓõíôÞñçóç ôïõ ößëôñïõ áÝñá  
         ëáäéïý 
 

 
 

Συγκεντρώστε το παλιό λάδι και 
φροντίστε για την αποκομιδή του 
σύμφωνα με τους νομοθετικούς 
κανονισμούς διαχείρισης. 

 
- ÁöáéñÝóôå ôï äï÷åßï ëáäéïý "1".  
 
- Απομακρύνετε τα λερωμένα λάδια και την 

λάσπη από το δοχείο λαδιού êáé êáèáñßóôå 
ôï. 

 
- Ðëýíôå ôï ößëôñï "2" ìå ðåôñÝëáéï êáé ðñéí 

ôï óõíáñìïëïãÞóåôå ðÜëé, áöÞóôå ôï íá 
óôñáããßóåé êáëÜ Þ êáé óêïõðßóôå ôï. 

 
- Êáèáñßóôå êáé ôï åîùôåñéêü ðåñßâëçìá 

ößëôñïõ "3" áí åßíáé ðïëý ëåñùìÝíï. 
 
Ìçí ðñïóðáèÞóåôå ðïôÝ íá êÜíåôå ìüíïé óáò 
ôéò ëåãüìåíåò "ìéêñÝò åðéσκευές" óôï ößëôñï 
áÝñá ëáäéïý (π.χ. óõãêïëëÞóåéò, κόλλημα με 
καλάι êλπ.), åðåéäÞ Ýôóé åíäå÷ïìÝíùò èá 
ðñïêáëÝóåôå ïëéêÞ æçìéÜ óôï ößëôñï Þ êáé 
æçìéÝò óôïí êéíçôÞñá. 
 
- ÓõíáñìïëïãÞóôå ôï ößëôñï êáé ãåìßæïíôáò 

ôï ìå ëÜäé åôïéìÜóôå ôï ãéá ëåéôïõñãßá, êåö. 
4.1.2. 
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ÌïíôÝëï ìå åîïðëéóìü ößëôñïõ óêüíçò 
Ζyklon 
 

 
 
- ÁöáéñÝóôå ôï äï÷åßï óõëëïãÞò óêüíçò "1", 

áäåéÜóôå ôï êáé êÜíôå óôåãíü êáèáñéóìü. 
- Ç ðåñéï÷Þ åéóáãùãÞò "2" ðñÝðåé íá 

êáèáñéóôåß êáé áõôÞ ìå óôåãíü ôñüðï. 
 
 
ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç ! Ðñïóï÷Þ ! 
 
Ìçí ãåìßæåôå ëÜäé óôï äï÷åßï óõëëïãÞò 
óêüíçò. 
 
- ÔïðïèåôÞóôå ôï Ζyklon óôç èÝóç ôïõ êáé 

óôåñåþóôå ôï ìå το ðôåñùôü ðáîéìÜäé. 
 
 
5.3.2. ÁëëáãÞ ëáäéïý κινητήρα 
 
Ï êéíçôÞñáò ðñÝðåé íá åßíáé óå ïñéæüíôéá èÝóç 
êáé óâçóôüò. 
ÁäåéÜóôå ôá ëÜäéá ìüíï üôáí ï êéíçôÞñáò 
åßíáé æåóôüò. 
 
 

Êßíäõíïò åãêáõìÜôùí áðü ôï 
êáõôü ëÜäé! Óõãêåíôñþóôå ôá 
ðáëáéÜ ëÜäéá êáé äéá÷åéñéóôåßôå 
ôçí áðïêïìéäÞ ôïõò óýìöùíá  

 ìå ôéò íïìïèåôéêÝò ðñïäéáãñáöÝò, 
ãéá íá ìçí ìïëýíåôå ôï ðåñéâÜëëïí 
üôáí ôá ðåôÜôå. 

 
 

 
 

 
 
 
- Áíïßîôå ôï ðþìá åêêÝíùóçò ëáäéïý "1" êáé 

áöÞóôå íá áäåéÜóåé üëï ôï ëÜäé, åéêüíá 37 
χωρίς ελαιολεκάνη, εικόνα 38 με 
ελαιολεκάνη. 

 
- Êáèáñßóôå ôï ðþìá εκκένωσης λαδιού"1" 

êáé ôïðïèåôÞóôå ôï ìå ìéá êáéíïýñéá 
öëÜíôæá "2" óôç èÝóç ôïõ êáé óößîôå ôï. 
Ροπή έλξης: 50 Nm. 

 
- ÐñïóèÝóôå ëÜäé êéíçôÞñá, êåö. 4.1.1. 
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5.3.3. Έëåã÷ïò êáé ñýèìéóç  
          äéÜêåíïõ âáëâßäùí 
 
Προσοχή:  
Όταν ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με 
αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης 
διάκενου βαλβίδων, οι επόμενες εργασίες 
δεν είναι αναγκαίες. Χαρακτηριστικό 
γνώρισμα είναι το σχέδιο συντήρησης, κεφ. 
5.1.  
 
Ç ñýèìéóç ðñÝðåé íá ãßíåôáé ìüíï üôáí ï 
êéíçôÞñáò åßíáé êñýïò (10-30 °C). 
 
 

 
 
- ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé ôïõ ößëôñïõ áÝñá.  
 
 

 
 
- Αφαιρέστε ôï êÜëõììá ç÷ïìüíùóçò. 
 
 

 
 
- Óå ìïíôÝëá ìå ößëôñï áÝñá ëáäéïý 

îåâéäþóôå ôç âßäá "2" êáé áöáéñÝóôå ôï 
êáðÜêé ìαζί μå ôï êÜëõììá ç÷ïìüíùóçò. 

 
- ÁöáéñÝóôå üëåò ôéò ακαθαρσίες áðü ôï 

óçìåßï ðïõ ôï êáðÜêé Ýñ÷åôáé óå åðáöÞ ìå 
ôçí êõëéíäñïêåöáëÞ. 

 
 

 
 
- ÁöáéñÝóôå ôéò âßäåò "1" êáé âãÜëôå ôï 

êáðÜêé ðñïò ôçí êõëéíäñïêåöáëÞ μαζί ìå 
ôç öëÜíôæá "2". 



 

24 24

 
 

- ÁöáéñÝóôå ôï ëáóôé÷Ýíéï êÜëõììá óôï 
Üíïéãìá åëÝã÷ïõ. 

 
- ÐåñéóôñÝøôå ôïí êéíçôÞñá ðñïò ôçí 

êáíïíéêÞ êáôåýèõíóç ðåñéóôñïöÞò ìÝ÷ñéò 
üôïõ ïé âáëâßäåò íá Ýëèïõí íá 
äéáóôáõñùèïýí (ç âáëâßäá åîáãùãÞò äåí 
åßíáé êëåéóôÞ áêüìç, ç âáëâßäá åéóáãùãÞò 
áñ÷ßæåé íá áíïßãåé). 

 
- ÓôñÝøôå ôïí óôñïöáëïöüñï 360 ìïßñåò 

ðñïò ôçí êáíïíéêÞ êáôåýèõíóç 
ðåñéóôñïöÞò êáé ñõèìßóôå áêñéâþò óôï 
óçìåßï ìå ôο μαρκάρισμα ΟΤ. 

 

 
 
- ÌåôñÞóôå ôï äéÜêåíï ìå Ýíáí ìåôñçôÞ 

äéÜêåíïõ "1" (0,10 ÷éëéïóôþí). 
 
- Áí ðñÝðåé íá äéïñèùèåß ôï äéÜêåíï, 

ëáóêÜñåôå ôç âßäá "2" êáé óôñÝøôå ôï 
åîαγωνικό ðáîéìÜäé "3" ôüóï þóôå üôáí 
îáíáóößîåôå ôç âßäá "2", ï ìåôñçôÞò 
äéÜêåíïõ "1" ìüëéò ðïõ èá âñßóêåé ìéá 
åëáöñÜ áíôßóôáóç üôáí èá ðåñíÜ. 

 
- ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé ðñïò ôçí 

êõëéíäñïêåöáëÞ ìå êáéíïýñéá öëÜíôæá êáé 
óößîôå ïìïéüìïñöá. 

- ÓõíáñìïëïãÞóôå ôïí êéíçôÞñá. 
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ìçí îå÷Üóåôå íá îáíáâÜëåôå 
óôç èÝóç ôïõ ôï ëáóôé÷Ýíéï êÜëõììá óôï 
Üíïéãìá åëÝã÷ïõ. 

 
- ÂÜëôå ôïí êéíçôÞñá ìðñïóôÜ ãéá ìéá 

óýíôïìç äïêéìÞ êáé åîåôÜóôå áí ôï êáðÜêé 
στην κυλινδροκεφαλή Ý÷åé äéáññïÝò. 

 
 
 
5.3.4. Êáèáñéóìüò óõóôÞìáôïò   
         øýîçò 
 
 

Ðñéí ôïí êáèáñéóìü óâÞóôå ôïí 
êéíçôÞñá êáé áöÞóôå ôïí íá 
êñõþóåé. 

 
- Áí ï êéíçôÞñáò Ý÷åé ëåñþóåé õðåñâïëéêÜ, 

êáèáñßóôå ôéò ëáìáñßíåò øýîçò óôïí 
êýëéíäñï êáé óôçí êõëéíäñïêåöáëÞ êáèþò 
åðßóçò êáé ôá ðôåñýãéá ôïõ áíåìéóôÞñá óôï 
óöüíäõëï, åí áíÜãêç åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï 
óôáèìü åîõðçñÝôçóçò ôçò ÇÁÔÆ. 

 
 
 
5.3.5. Έëåã÷ïò êï÷ëéùôþí  
          óõíäÝóìùí 
 
- Στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης 

εëÝãîôå ôçí êáôÜóôáóç êáé ôï óößîéìï όλων 
ôùí êï÷ëéùôþí óõíäÝóìùí. 
Μην σφίγγετε συμπληρωματικά την 
στερέωση της κυλινδροκεφαλής ! 

 

 
 
 

  Ïé ñõèìéóôéêÝò âßäåò óôï 
ñõèìéóôÞ óôñïöþí êáé óôï óýóôçìá 
Ýã÷õóçò åßíáé ðåñáóìÝíåò ìå βερνίκι 
áóöáëåßáò êáé äåí åðéôñÝðåôáé ïýôå íá 
óöé÷ôïýí ïýôå íá áëëÜîåé ç èÝóç ôïõò. 
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5.3.6. Êáèáñéóìüò äéçèçôÞñá  
          åîÜôìéóçò 
 

 Ôá åîáñôÞìáôá ôïõ óõóôÞìáôïò 
åîÜôìéóçò öõóéïëïãéêÜ èåñìáßíïíôáé êáé 
äåí ðñÝðåé íá ôá áããßæåôå ïýôå êáôÜ ôçí 
äéÜñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò áëëÜ ïýôå êáé 
ìÝ÷ñé íá êñõþóåé ï êéíçôÞñáò ìåôÜ ôï 
óâÞóéìï. 
 
 

 
 
- ËáóêÜñåôå ôï åîαγωνικό ðáîéìÜäé êáé 

áöáéñÝóôå ôï äéçèçôÞñá åîÜôìéóçò. 
 
- Êáèáñßóôå ìå ìéá êáôÜëëçëç 

óõñìáôüâïõñôóá ü,ôé ôõ÷üí êáôÜëïéðá 
Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß στην σίτα. 

 
- ÅëÝãîôå áí ï äéçèçôÞñáò Ý÷åé ñùãìÝò Þ 

Üëëá ñÞãìáôá, áí åßíáé áíáãêáßï, íá ôïí 
áíôéêáôáóôÞóåôå ìå êáéíïýñéï. 

 

   
 
- Ãõñßóôå ôï åîαγωνικό ðáîéìÜäé "1" ðåñßðïõ 

Ýíá âÞìá. 
 

 
 
- ÅéóÜãåôå ôïí äéçèçôÞñá åîÜôìéóçò ìå ôï 

Üãêéóôñï "1" óôï äéÜôñçìá êáé åí óõíå÷åßá 
ôñáâÞîôå ðÜëé ðñïò ôá Ýîù, ãéá íá ìçí 
ìðïñåß ôï Üãêéóôñï ðëÝïí íá îåêñåìáóôåß 
áðü ôçí èÝóç ôïõ. 

 
- Óößîôå ôï åîαγωνικό ðáîéìÜäé. 
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5.4. ÓõíôÞñçóç áíÜ 500 þñåò  
 ëåéôïõñãßáò 
 
5.4.1. ÁëëáãÞ ößëôñïõ êáõóßìïõ 
 
Ôá äéáóôÞìáôá êáôÜ ôá ïðïßá ðñÝðåé íá 
ãßíïíôáé åñãáóßåò óõíôÞñçóçò óôï ößëôñï 
êáõóßìïõ åîáñôþíôáé áðü ôï âáèìü 
êáèáñüôçôáò ôïõ ÷ñçóéìïðïéçìÝíïõ êáõóßìïõ 
êáé èá ðñÝðåé íá ìåéùèïýí áíÜëïãá ìå ôçí 
ðåñßðôùóç ùò ôéò 250 þñåò ëåéôïõñãßáò. 
 

 

Όôáí äéåîÜãåôå åñãáóßåò óôï 
óýóôçìá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ 
ìçí êÜíåôå ÷ñÞóç áíïé÷ôÞò 
öùôéÜò êáé ìçí êáðíßæåôå ! 

 
Προσοχή: 
Τηρείτε καθαριότητα όταν διεξάγετε 
αυτές τις εργασίες, για να μην 
διεισδύσουν ρύποι στις σωληνώσεις 
καυσίμου. 
Σωματίδια ρύπων μπορούν να 
καταστρέψουν την εγκατάσταση έγχυσης 
καυσίμου. 
 
Μοντέλο με εγκατάσταση διπλού φίλτρου 
καυσίμου  
 

 
 
Η παρούσα εγκατάσταση αποτελείται από ένα 
εξωτερικό φίλτρο (1) που δεν χρειάζεται 
συντήρηση, εικόνα 49 και ένα φίλτρο αλλαγής 
στο ντεπόζιτο, εικόνα 50. 
Το πλεονέκτημα αυτής της εγκατάστασης είναι 
ότι παρακρατά σωματίδια ρύπων που 
διεισδύουν στον αγωγό καυσίμου κατά την 
αλλαγή στο συνεχές εξωτερικό φίλτρο και δεν 
διακινδυνεύει η εγκατάσταση έγχυσης 
καυσίμου να πάθει ζημιές. 
 
Προσοχή! 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να γίνει αλλαγή αυτού του 
εξωτερικού φίλτρου. Αλλάξτε μόνο το 
φίλτρο του ντεπόζιτου ! 
 

Μοντέλο με φίλτρο καυσίμου στο 
ντεπόζιτο 
 

 
 
- Ανοίξτε το καπάκι του ντεπόζιτο και 

τραβήξτε έξω το φίλτρο καυσίμου με το 
σχοινάκι από το ντεπόζιτο. 

 
 

 
 
- ÂãÜëôå ôï óùëÞíá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ 

"1" áðü ôï ößëôñï êáõóßìïõ "2" êáé âÜëôå 
êáéíïýñéï ößëôñï. 

 
- ÔïðïèåôÞóôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ óôï 

íôåðüæéôï êáé êëåßóôå ôï êáðÜêé. 
Ç åîáÝñùóç ôïõ óõóôÞìáôïò ôñïöïäïóßáò 
êáõóßìïõ ãßíåôáé áõôüìáôá. 
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Μοντέλο με εξωτερικό φίλτρο καυσίμου 
(χωρίς φίλτρο καυσίμου στο ντεπόζιτο) 
 
- Αδειάστε το ντεπόζιτο καυσίμου. Ανοίξτε τη 

βίδα "1", εικ. 33 και 34, και αφήστε το 
καύσιμο να τρέξει σε ένα καθαρό δοχείο. 
Το καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι 
αργότερα. 

 
 

 
 
- Ξεβιδώστε το φίλτρο από το στήριγμά του. 
 
- Βάλτε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το 

φίλτρο, για να συλλέξετε το υπόλοιπο 
καυσίμου. 

 
 

 
 
- Τραβήξτε το σωλήνα τροφοδοσίας 

êáõóßìïõ "1" και από τις δύο μεριές áðü ôï 
ößëôñï êáõóßìïõ "2" και τοποθετήστε το 
καινούριο φίλτρο. 

 
- Γενικά πρέπει να ανανεώνετε το φίλτρο. 

Προσέξτε την κατεύθυνση ροής που 
φαίνεται από τα βελάκια. 

 
 
 

- Στερεώστε το φίλτρο στο στήριγμά του. 
 
- Γεμίστε το ντεπόζιτο καυσίμου με καύσιμο 

ντίζελ, κεφ. 4.1.3. 
Ç åîáÝñùóç ôïõ óõóôÞìáôïò ôñïöïäïóßáò 
êáõóßìïõ ãßíåôáé áõôüìáôá. 

 
- ÂÜëôå ôïí êéíçôÞñá σε λειτουργία ãéá ìéá 

óýíôïìç äïêéìÞ êáé åîåôÜóôå áí ôï φίλτρο 
καυσίμου και οι αγωγοί έχουν äéáññïÝò. 

 
 
5.4.2  ÓõíôÞñçóç ößëôñïõ îçñïý  
         áÝñá 
 
Åßíáé óêüðéìï íá êáèáñßæåôå ôï ößëôñï ìüíï 
üôáí áíÜâåé ç Ýíäåéîç óõíôÞñçóçò êáôÜ ôçí 
ëåéôïõñãßá ôïõ êéíçôÞñá óôéò õøçëÝò óôñïöÝò, 
κεφ. 5.2.3. 
ÁíåîÜñôçôá áðü áõôü áëëÜîôå ôï ößëôñï ìåôÜ 
áðü ëåéôïõñãßá 500 ùñþí. 
 
 

 
 
 
- Îåâéäþóôå ôï êáðÜêé ðñïò ôï ößëôñï. 
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- Îåâéäþóôå ôï ïäïíôùôü ðáîéìÜäé "1" êáé 

áöáéñÝóôå ôï ößëôñï "2". 
 
- Êáèáñßóôå ôç èÞêç ößëôñïõ êáé ôï êáðÜêé. 

ÐñïóÝîôå ïðùóäÞðïôå íá ìçí ëåñùèåß Þ íá 
ìçí ìðïõí îÝíá óùìáôßäéá óôï Üíïéãìá 
åéóáãùãÞò ðñïò ôïí êéíçôÞñá. 

 
 

 
 
- Σε μοντέλα με μηχανική ένδειξη 

συντήρησης του φίλτρου αέρα ελέγξτε το 
λαμαρινάκι της βαλβίδας „1“ αν είναι σε 
καλή κατάσταση και καθαρό. 

 
- ÁíôáëëÜîôå ôï ößëôñï ìå Ýíá êáéíïýñéï Þ 

áíÜëïãá ìå ôç âñùìéÜ êáèáñßóôå ôï êáé 
åëÝãîôå ôï σύμφωνα με τις παρακάτω 
οδηγίες: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ 
 
Áí ç âñùìéÜ åßíáé îåñÞ 
 

0

 
 
- Êáèáñßóôå öõóþíôáò ôï ößëôñï áðü ìÝóá 

ðñïò ôá Ýîù ìå îåñü ðåðéåóìÝíï áÝñá 
ìÝ÷ñé íá ìçí âãáßíåé ðëÝïí êáèüëïõ óêüíη. 

 
ÐÑÏÓÏ×Ç ! 
Ç ðßåóç ôïõ áÝñá äåí ðñÝðåé íá 
õðåñâáßíåé ôá 5 bar. 
 

Όταν εργάζεστε με πεπιεσμένο 
αέρα, είναι απαραίτητο να φοράτε 
προστατευτικά γυαλιά. 

 
 
Áí ç âñùìéÜ åßíáé õãñÞ Þ åëáéþäçò 
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï ößëôñï. 
 
 
 
 
Έëåã÷ïò ôïõ ößëôñïõ áÝñá 
 
- ÅîåôÜóôå ôçí ðåñéï÷Þ ôçò öëÜíôæáò "1" ôïõ 

ößëôñïõ, ãéá íá äéáðéóôþóåôå áí õðÜñ÷ïõí 
âëÜâåò, εικόνα 57. 

 
- ÊñáôÞóôå ôï ößëôñï ãõñôü áíôßèåôá ðñïò 

ôï öùò Þ ÷ñçóéìïðïéÞóôå Ýíá öáêü ãéá íá 
øÜîåôå áí õðÜñ÷ïõí ñùãìÝò Þ Üëëåò 
âëÜâåò êáé öèïñÝò óôï ÷áñôß ôïõ ößëôñïõ. 

 
 
ÐÑÏÓÏ×Ç ! 
Ìå ôçí ðáñáìéêñÞ âëÜâç Þ öèïñÜ 
ó´áõôÝò ôéò ðåñéï÷Ýò ôïõ ößëôñïõ 
áðáãïñåýåôáé íá îáíá÷ñçóéìïðïéÞóåôå  
ôï ößëôñï. 
 
- Ç åðáíáóõíáñìïëüãçóç ãßíåôáé ìå ôçí 

áíôßóôñïöç óåéñÜ. 
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5.5.    ÓõíôÞñçóç áíÜ 1000 þñåò  
         ëåéôïõñãßáò 
 
5.5.1. Καθαρισμός του φίλτρου  
 λαδιού 
 
Ο  καθαρισμός του φίλτρου λαδιού θα πρέπει 
να γίνεται μαζί με την αλλαγή του λαδιού 
κινητήρα, επειδή διαρρέει λάδι όταν γίνεται 
εξαγωγή του φίλτρου. 
 
Ï êéíçôÞñáò ðñÝðåé íá åßíáé óå ïñéæüíôéá èÝóç 
êáé óâçóôüò. 
 

 

Êßíäõíïò åãêáõìÜôùí áðü ôï 
êáõôü ëÜäé!  
Óõãêåíôñþóôå ôá ðáëáéÜ ëÜäéá 
êáé äéá÷åéñéóôåßôå ôçí 
áðïêïìéäÞ ôïõò óýìöùíá ìå 
ôéò íïìïèåôéêÝò ðñïäéáãñáöÝò 
ãéá íá ìçí ìïëýíåôå ôï  
ðåñéâÜëëïí üôáí ôá ðåôÜôå. 

 
 

 
 
- Λασκάρετε τη βίδα „1“ περίπου 5 στροφές. 
 
 
 
 
 

 
 
- Σύρατε το φίλτρο λαδιού από το περίβλημα. 
 
 

 
 
- Φυσήξτε το φίλτρο λαδιού με πεπιεσμένο 

αέρα από μέσα προς τα έξω. 
 

Όταν εργάζεστε με πεπιεσμένο 
αέρα, είναι απαραίτητο να φοράτε 
προστατευτικά γυαλιά. 
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- Ελέγξτε την φλάντζα „1“ αν έχει φθορές  

και, αν είναι αναγκαίο, αλλάξτέ την. 
 
- Ελέγξτε την φλάντζα „2“ αν έχει φθορές 

και αν εφαρμόζει καλά, αλλάξτε και το 
φίλτρο λαδιού, αν είναι αναγκαίο. 

 
- Λαδώστε τις φλάντζες ελαφρά πριν τις 

επανατοποθετήσετε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Τοποθετήστε το φίλτρο λαδιού και πιέστε το 

μέχρι να βρει αντίσταση. 
 
- Πριν σφίξετε τη βίδα, βεβαιωθείτε ότι τα 

ελατήρια σύσφιξης εφάπτονται και με τα 
δύο άκρα τους „1“ στο φίλτρο λαδιού. 

 
- Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και 

συμπληρώστε, αν χρειαστεί, με λάδι μέχρι 
στο μαρκάρισμα max., κεφ. 4.1.1. 
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Åßäïò âëÜâçò ÐéèáíÝò áéôßåò Áíôéìåôþðéóç Êåö.
6.1.    
Ï êéíçôÞñáò îåêéíÜ äý- 
óêïëá Þ êáèüëïõ, 
ðåñéóôñÝöåôáé üìùò ùò 
óõíÞèùò. 

Ï ìï÷ëüò áõîïìåéùôÞò óôñïöþí åßíáé 
óôï STOP Þ ëåéôïõñãåß óôï êåíü. 
 
Ç ðåñüíç óâçóßìáôïò åßíáé óôç èÝóç 
STOP. 
 
Έëëåéøç êáõóßìïõ óôçí áíôëßá 
ôñïöïäïóßáò. 
 
 
 
 
 
 
ÁíåðáñêÞò óõìðßåóç: 
- ËÜèïò äéÜêåíï âáëâßäùí 
 
 
- ÖèáñìÝíïò êýëéíäñïò Þ êáé 
öèáñìÝíïò äáêôýëéïò åìâüëïõ 
 
Áêñïöýóéο åêôüò ëåéôïõñãßáò 

Ãõñßóôå ôïí ìï÷ëü óôç èÝóç 
START. 
 
Ãõñßóôå ôçí ôñáâþíôáò åëáöñÜ 
óôç èÝóç ëåéôïõñãßáò. 
 
Ãåìßóôå êáýóéìï. 
ÅëÝãîôå óõóôçìáôéêÜ üëï ôï 
óýóôçìá ôñïöïäïóßáò: 
Áí äåí áëëÜîåé ôßðïôá, åëÝãîôå: 
- üëç ôçí äéáäñïìÞ  
ôñïöïäïóßáò ðñïò êéíçôÞñá 
- ôï ößëôñï êáõóßìïõ 
 
 
ÅëÝãîôå Þ ñõèìßóôå, áí ÷ñåéÜ-
æåôáé, ôï äéÜêåíï âáëâßäùí. 
 
ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. 
 
 
ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. 

4.2.1. 
 
 
 
4.3. 
 
4.1.3. 
 
 
 
 
 
5.4.1. 
 
 
 
5.3.3. 

 
Óå ÷áìçëÝò èåñìïêñáóίεò 

 
Èåñìïêñáóßåò êÜôù áðü ôï üñéï 
îåêéíÞìáôïò. 
 
 
Äåí Ý÷åé ãßíåé áðïóýìðëåîç. 
 

 
×ñçóéìïðïéÞóôå ôï óýóôçìá 
ðõñÜêôùóçò  
(óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) 
 
ÁðïóõìðëÝîôå ôï ìç÷Üíçìá áðü 
ôïí êéíçôÞñá, áí ãßíåôáé. 

 
4.2.3. 
 
 
 
 
 
 

  
Ôï óýóôçìá ðõñÜêôùóçò åßíáé 
åëáôôùìáôéêü. 
(óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) 
 
Êáýóéìï Ý÷åé éæÞìáôá ëüãù ìç 
óôáèåñþí ÷áìçëþí èåñìïêñáóéþí. 
 
 

 
ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. 
 
 
 
ÅëÝãîôå áí ôï êáýóéìï ðïõ âãáßíåé 
üôáí ôñáâÞîïõìå ôï óùëÞíá 
åéóáãùãÞò êáõóßìïõ êáôåõèåßáí 
áðü ôçí áíôëßá ôñïöïäïóßáò åßíáé 
äéáõãÝò, äçë. êáèüëïõ èïëü. 
Áí ôï êáýóéìï Ý÷åé éæÞìáôá, 
ìðïñåßôå Þ íá æåóôÜíåôå ôïí 
êéíçôÞñá Þ íá áäåéÜóåôå üëï ôï 
óýóôçìá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ. 
Ãåìßóôå ðÜëé ìå ìßãìá êáõóßìïõ 
ðïõ íá áíôÝ÷åé ôéò èåñìïêñáóßåò. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áñéèìüò óôñïöþí åêêßíçóçò êÜôù áðü 
400 min-1: 
- ËÜäé ìå õøçëü éîþäåò  
 
 
 
- Ìðáôáñßá áíåðáñêþò öïñôéóìÝíç. 

 
 
ÁëëÜîôå ôï ëÜäé êáé  
ãåìßóôå ìå ëÜäé ôçò óùóôÞò 
êáôçãïñßáò éîþäïõò. 
 
ÅëÝãîôå ôçí ìðáôáñßá, åí áíÜãêç 
óõìâïõëåõèåßôå åéäéêåõìÝíï 
óõíåñãåßï. 

 
 
 
5.3.2. 
4.1.1. 
 
 
 
7. 
 

 
 
 
 
 
 

6.     Βλάβες – Αιτίες – Αντιμετώπιση  
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Åßäïò âëÜâçò 
 

ÐéèáíÝò áéôßåò Áíôéìåôþðéóç Êåö.

 
Ìå μαγνήτη απόζευξης ή 
ηλεκτρικό áõôοματισμό 
διακοπής λειτουργίας 
(συμπληρωματικός εξοπλισμός) 
 

 
ÌáãíÞôçò âáëâßäïò äåí ëåéôïõñãåß Þ 
õðÜñ÷ïõí äõóëåéôïõñãßåò óôï 
çëåêôñéêü óýóôçìá. 

 
 
ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. 
 

 

6.2.    
Ï êéíçôÞñáò áíÜâåé áëëÜ 
äåí óõíå÷ßæåé íá äïõëåýåé. 

Ï ìï÷ëüò áõîïìåéùôÞò óôñïöþí äåí 
Ý÷åé öôÜóåé στην κατεύθυνση START. 
 
Äåí Ý÷åé ãßíåé áðïóýìðëåîç. 
 
 
 
Ößëôñï êáõóßìïõ Ý÷åé âïõëþóåé. 
 

ÂÜëôå ôï ìï÷ëü óôç èÝóç START. 
 
 
Áðïóõνδέστε ôï ìç÷Üíçìá áðü 
ôïí êéíçôÞñá, áí ãßíåôáé με 
αποσύμπλεξη. 
 
ÁëëÜîôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ. 

4.2.1. 
 
 
 
 
 
 
5.4.1. 
 

 
Ìå ηλεκτρικό áõôοματéóìü 
διακοπής λειτουργίας  
(συμπληρωματικός εξοπλισμός) 
 

 
ÓÞìá διακοπής áðü ôá óõóôÞìáôá 
åëÝã÷ïõ ðïõ Ý÷ïõí åðáöÞ ìå ôï 
áõôüìáôï óâÞóéìï, âë. êåö. 6.4. 

 
Âñåßôå ôï óôïé÷åßï åëÝã÷ïõ ðïõ 
óôÝëíåé ôï óÞìá διακοπής êáé 
äéïñèþóôå ôï Þ åðéêïéíùíÞóôå ìå 
ôï óÝñâéò ôçò ÇÁÔÆ. 

 

6.3.    
Ç ìßæá äåí áíÜâåé Þ ï 
êéíçôÞñáò äåí ðáßñíåé 
óôñïöÝò. 

Äõóëåéôïõñãßåò óôï çëåêôñéêü 
óýóôçìá: 
 
- Ìðáôáñßá Þ êáé Üëëåò êáëùäéþóåéò   
  äåí åßíáé óùóôÜ óõíäåìÝíåò 
- ×áëáñÝò Þ ïîåéäùìÝíåò êáëùäéþóåéò 
- ÅëáôôùìáôéêÞ Þ áðïöïñôéóìÝíç    
  ìðáôáñßá 
- ÅëáôôùìáôéêÞ ìßæá 
- ÅëáôôùìáôéêÜ ñåëáß, óõóôÞìáôá 
åëÝã÷ïõ, êëð. 

 
 
 
ÅëÝãîôå ôï çëåêôñéêü óýóôçìá êáé 
üëá ôá åîáñôÞìáôá ôïõ. 
ÂëÝðå åðßóçò âéâëßï óõíåñãåßïõ. 

 
 
 
 
7. 

6.4.    
Ï êéíçôÞñáò óâÞíåé ìüíïò 
ôïõ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò 
ëåéôïõñãßáò. 

ÄéáêïðÞ óôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò 
êáõóßìïõ: 
- Άäåéï íôåðüæéôï 
- ÂïõëùìÝíï ößëôñï 
- ÂïõëùìÝíïò åîáåñéóìüò íôåðüæéôïõ 
 
- Αέρας στο σύστημα καυσίμου 
 
 
 
Ìç÷áíéêÝò âëÜâåò 

 
 
Ãåìßóôå ìå êáýóéìï. 
ÁëëÜîôå ôï ößëôñï. 
Öñïíôßóôå ãéá åðáñêÞ áåñéóìü ôïõ 
íôåðüæéôïõ. 
Ελέγξτε αν διεισδύει αέρας στο 
σύστημα καυσίμου. 
Ελέγξτε τη βαλβίδα εξαερισμού. 
 
ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï óÝñâéò ôçò  
ÇÁÔÆ. 
 

 
 
4.1.3. 
5.4.1. 

 
Ìå ηλεκτρικό áõôοματéóìü 
διακοπής λειτουργίας  
(συμπληρωματικός εξοπλισμός) 

 
ÓÞìá διακοπής áðü ôá óõóôÞìáôá 
åëÝã÷ïõ ðïõ Ý÷ïõí åðáöÞ ìå ôï 
áõôüìáôï óâÞóéìï. 
 
 
Óýóôçìá åëÝã÷ïõ ãéá: 
- ÌåéùìÝíç ðßåóç ëáäéïý 
- ÕðåñáõîçìÝíç èåñìïêñáóßá 
êéíçôÞñá  
 
- Βλάβη στον κινητήρα 
εναλλασσόμενου ρεύματος. 

 
Âñåßôå ôï óôïé÷åßï åëÝã÷ïõ ðïõ 
óôÝëíåé ôï óÞìá διακοπής êáé 
äéïñèþóôå ôï Þ åðéêïéíùíÞóôå ìå 
ôï óÝñâéò ôçò ÇÁÔÆ! 
 
ÅëÝãîôå ôïí êéíçôÞñá ãéá: 
ÁñêåôÞ ðïóüôçôá ëáäéïý 
ÂñùìéÝò óôï óýóôçìá øýîçò Þ 
Üëëá åìðüäéá óôç øýîç.  
 
ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. 

 
 
 
 
 
 
 
5.2.1. 
 
5.3.4. 
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Åßäïò âëÜâçò ÐéèáíÝò áéôßåò Áíôéìåôþðéóç Êåö.

6.5.
Ï êéíçôÞñáò ÷Üíåé éó÷ý êáé 
óôñïöÝò. 

Ç ôñïöïäïóßá êáõóßìïõ äåí 
ëåéôïõñãåß êáíïíéêÜ: 
- Άäåéï ôï íôåðüæéôï 
- ÂïõëùìÝíï ößëôñï êáõóßìïõ 
- ÂïõëùìÝíïò åîáåñéóìüò íôåðüæéôïõ 

- Αέρας στο σύστημα καυσίμου 

- Ï ìï÷ëüò áõîïìåéùôÞò óôñïöþí äåí  
  ðáñáìÝíåé óôç èÝóç ôïõ. 

Ãåìßóôå ìå êáýóéìï. 
ÁëëÜîôå ôï ößëôñï. 
Öñïíôßóôå ãéá åðáñêÞ áåñéóìü ôïõ 
íôåðüæéôïõ. 
Ελέγξτε αν διεισδύει αέρας στο 
σύστημα καυσίμου. 
Ελέγξτε βαλβίδα εξαερισμού. 

Óößîôå ôïí áõîïìåéùôÞ óôñïöþí. 

4.1.3. 
5.4.1. 

6.6.
Ï êéíçôÞñáò ÷Üíåé éó÷ý êáé 
óôñïöÝò, åêðïìðÞ ìáýñïõ 
êáðíïý áðü ôçí åîÜôìéóç. 

ËåñùìÝíï ößëôñï áÝñá. 

ËáíèáóìÝíï äéÜêåíï âáëâßäùí. 

ÊáêÞ ëåéôïõñãßá áêñïöõóßïõ έγχυσης.

Êáèáñßóôå Þ áëëÜîôå ôï ößëôñï. 

Ñõèìßóôå ôï äéÜêåíï βαλβίδων. 

ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ 

5.3.1. 
5.4.2. 

5.3.3. 

6.7.
Ï êéíçôÞñáò 
õðåñèåñìáßíåôáé. 
Ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá ãéá ôçí 
èåñìïêñáóßá ôçò 
êõëéíäñïêåöáëÞò 
(óõìðëçñùìáôéêüò 
åîïðëéóìüò) áíÜâåé. 

ÕðåñðëÞñùóç ëáäéïý óôïí  
êéíçôÞñá. 

ÁíåðáñêÞò øýîç: 
- ÂñùìéÝò óå üëç ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ 
óõóôÞìáôïò åöïäéáóìïý øýîçò 

- Ëáìáñßíåò åéóáãùãÞò øýîçò äåí 
êëåßíïõí êáëÜ  

ÁäåéÜóôå ôï ëÜäé ìÝ÷ñé ôï Üíù 
óçìåßï ôïõ äåßêôç óôÜèìçò ëáäéïý.

Êáèáñßóôå ôçí ðåñéï÷Þ øýîçò. 

ÅëÝãîôå áí õðÜñ÷ïõí üëοι οι 
αγωγοί êáé ïé ëáìáñßíåò øýîçò êáé 
áí åöáñìüæïõí óùóôÜ.  

5.3.2. 

5.3.4. 

6.8.
Εκπομπή συμπυκνώματος 
νερού από την εξάτμιση. 

Λειτουργία χωρίς φορτίο για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα 
με φορτίο περίπου 70% μέχρι οι 
εκπομπές της εξάτμισης να είναι 
πάλι στεγνές.  
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 Ïé ìðáôáñßåò äçìéïõñãïýí 
åêñçêôéêÜ áÝñéá. Ìçí öÝñåôå êïíôÜ óôïí 
êéíçôÞñá åóôßåò áíïéêôÞò öùôéÜò êáé 
åýöëåêôïõò óðéíèÞñåò, ìçí êáðíßæåôå. 
ÐñïöõëÜîôå ìÜôéá, åðéäåñìßäá êáé 
åíäõìáóßá áðü ôá êáõóôéêÜ ïîÝá ôçò 
ìðáôáñßáò. Îåðëýíåôå áìÝóùò ìå Üöèïíï 
êáèáñü íåñü üðïõ ðÝóïõí ðéôóéëéÝò 
ïîÝùí. Óå ðåñßðôùóç áíÜãêçò, 
óõìâïõëåõôåßôå Ýíáí ãéáôñü.  
Ìçí ôïðïèåôåßôå åñãáëåßá ðÜíù óôç 
ìðáôáñßá. 

Πριν διεξάγετε εργασίες στο ηλεκτρικό 
σύστημα, αποσυνδέστε πάντα τον 
αρνητικό πόλο της μπαταρίας 

- Ìçí áíôáëëÜóåôå ôïí èåôéêü + ìå ôïí
áñíçôéêü - ðüëï ôçò ìðáôáñßáò. 

- Όôáí ôïðïèåôåßôå ôçí ìðáôáñßá, óõíäÝóôå
ðñþôá ôïí èåôéêü êáé ìåôÜ ôïí áñíçôéêü 
ðüëï. Áñíçôéêüò ðüëïò óôç ãåßùóç óçìáßíåé 
óôï ðåñßâëçìá ôïõ êéíçôÞñá. 

- Όôáí áöáéñåßôå ôçí ìðáôáñßá, αðïóõí-
äÝóôå ðñþôá ôïí áñíçôéêü êáé ìåôÜ ôïí 
èåôéêü ðüëï. 

- Áðïöåýãåôå ïðùóäÞðïôå âñá÷õ-
êõêëþìáôá êáé ìçí êÜíåôå "óþìá" ìå 
ñåõìáôïöüñá êáëþäéá. 

- Όôáí ðáñïõóéáóôïýí âëÜâåò, åëÝãîôå
ðñþôá ôïõò óõíäÝóìïõò êáëùäßùí áí 
êÜíïõí êáëÞ åðáöÞ. 

- Αντικαστήστε άμεσα τις ενδεικτικές
λυχνίες όταν πάθουν βλάβη. 

- Ìçí âãÜæåôå ôï êëåéäß åêêßíçóçò êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò. 

- Ìçí áðïóõíäÝåôå ôçí ìðáôáñßá üôáí
ëåéôïõñãåß ï êéíçôÞñáò. Η απότομη αύξηση 
τάσης μπορεί να προξενήσει βλάβες στα 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα. 

- Όταν διεξάγετε εκκίνηση ανάγκης με το
χέρι, τότε πρέπει ή να αφήσετε 
συνδεδεμένη την μπαταρία που τυχόν 
εκφορτίστηκε. 

- Για την  λειτουργία εκτάκτου ανάγκης
χωρίς μπαταρία, πριν την εκκίνηση πρέπει 
να κάνετε τα εξής: 
- στο μοντέλο με κιβώτιο χειρισμού

πάνω στον κινητήρα (εικόνα 25) να 
διακόψετε την σύνδεση προς τον 
ρυθμιστή τάσης. Γυρίστε το κλειδί 
εκκίνησης στην θέση 0 και τραβήξτε το 
κλειδί.  

- στο μοντέλο με εξωτερικό κιβώτιο
χειρισμού (εικόνα 26) διακόψετε την 
σύνδεση προς τον ρυθμιστή τάσης. 

- Ìçí âñÝ÷åôå ìÝñç ôïõ çëåêôñéêïý 
óõóôÞìáôïò ìå íåñü ή με νερό υψηλής 
πίεσης üôáí êáèáñßæåôå ôïí êéíçôÞñá.   

- Όôáí åêôåëåßôå åñãáóßåò óõãêüëëçóçò
óôïí êéíçôÞñá Þ óôï ìç÷Üíçìá, 
åðéêïëëÞóáôå ôç ãåßùóç ôçò óõóêåõÞò 
óõãêüëëçóçò üóï ôï äõíáôüí ðëçóéÝóôåñá 
óôï óçìåßï óõãêüëëçóçò êáé áðïóõíäÝóôå 
ôçí ìðáôáñßá. 
ÂãÜëôå ôï ñõèìéóôÞ ôÜóçò áðü ôçí ðñßæá. 

Ïé êéíçôÞñåò ðïõ åßíáé åöïäéáóìÝíïé ìå 
çëåêôñéêü óýóôçìá ðáñáäßäïíôáé ìå ôï 
áíÜëïãï äéÜãñáììá çëåêôñéêÞò 
óõíäåóìïëïãßáò. Áí åßíáé áíáãêáßï, ìðïñïýìå 
íá óáò ðñïìçèåýóïõìå ìå ðñüóèåôá 
äéáãñÜììáôá. 

ËÜâåôå õðüøç üôé äåí áíáëáìâÜíïõìå 
ïõäåìßá åããýçóç για üðïéες çëåêôñéêές 
εγκαταστάσεις που äåí Ý÷ουν γίνει óýìöùíá 
ìå ôá áíÜëïãá äéáãñÜììáôá ôçò ÇÁÔÆ. 

 

Έíáò êáéíïýñéïò êéíçôÞñáò ìðïñåß êáíïíéêÜ 
íá ìåßíåé áðïèçêåõìÝíïò óå îçñïýò ÷þñïõò 
ìÝ÷ñé êáé Ýíá ÷ñüíï.  
Óå ðåñéâÜëëïí õøçëÞò õãñáóßáò Þ êïíôÜ óå 
èáëáóóéíü áÝñá åðáñêåß ç ðñïóôáóßá ìÝ÷ñé 6 
ìÞíåò ðåñßðïõ.  
Áí ï êéíçôÞñáò ÷ñåéÜæåôáé íá áðïèçêåõèåß ãéá 
ìåãáëýôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, åðéêïéíùíÞóôå 
με ôï óôáèìü åîõðçñÝôçóçò ôçò ÇÁÔÆ. 

7. Εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα

8. Αποθήκευση



Διευρημένη Δήλωση Κατασκευαστή/Δήλωση Ενσωμάτωσης 
Οδηγία ΕΚ περί μηχανών 98/37/EΚ και 2006/42/EΚ*)

Ο κατασκευαστής: Motorenfabrik Hatz GmbH & Co.KG 
     Ernst-Hatz-Straße 16 
     D-94099 Ruhstorf a. d. Rott 

δηλώνει με την παρούσα ότι το ημιτελές μηχάνημα: Ονομασία Προϊόντος: Hatz-Πετρελαιοκινητήρας 
Ονομασία μοντέλου και από τον εξής συνεχή αριθμό σειράς:   
1B20=10031; 1B20 NON EPA=30031; 1B20V=11121; 1B20V NON EPA=30121; 1B20R=14410; 
1B27=12510; 1B27 NON EPA=30810;  
1B30=10125; 1B30 NON EPA=30225; 1B30V=11216; 1B30V NON EPA=30316;  
1B40=11014; 1B40 NON EPA=30414; 1B40V=11714; 1B40V NON EPA=30514;  
1B50=12411; 1B50 NON EPA=30611; 1B50V=12611; 1B50V NON EPA=30711 

πληροί τις παρακάτω βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας της υγείας σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι της προαναφερθείσας οδηγίας. 

- Παράρτημα I, Γενικές Αρχές, Αρ. 1 
 - Αρ. 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.1., 1.2.4.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 

 1.3.7., 1.3.9., 1.4.1., 1.5.1., 1.5.3., 1.5.8., 1.5.9., 1.6.1., 1.6.2., 1.6.4., 1.7. 

Όλες οι σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας της υγείας έως τα σημεία διασύνδεσης 
που αναφέρονται  

 στις οδηγίες χειρισμού 
 στα συνημμένα φύλλα δεδομένων 
 στα συνημμένα φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών 

έχουν τηρηθεί. 

Τα ειδικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το Παράρτημα VII B της οδηγίας 2006/42/EΚ 
έχουν συσταθεί **). 

Την συμμόρφωση με τους κανονισμούς των παρακάτων οδηγιών ΕΚ: 
- 2004/108/EΚ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ), της 15/12/2004 

Τα εξής πρότυπα (ή μέρη αυτών) έχουν εφαρμοσθεί: 
- EN 1679-1: 051998           - EN ISO 12100-1: 042004     - EN ISO 13857: 062008 
- EN ISO 14121-1: 122007  - EN ISO 12100-2: 042004 

Θα κοινοποιήσω στην αρμόδια υπηρεσία, εφόσον χρειαστεί, τα προαναφερθέντα ειδικά τεχνικά φύλλα σε 
ηλεκτρονική μορφή**). 

Οι οδηγίες λειτουργίας έχουν επισυναφθεί στο ημιτελές μηχάνημα και οι οδηγίες συναρμολόγησης έχουν 
τεθεί στην διάθεση του εντολέα σε ηλεκτρονική μορφή κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας του. 

Η θέση σε λειτουργία απαγορεύεται μέχρι να διαπιστωθεί, εφόσον χρειαστεί, ότι η μηχανή, στην οποία 
πρόκειται να ενσωματωθεί το προαναφερθέν ημιτελές μηχάνημα, πληροί τους κανονισμούς της οδηγίας 
περί μηχανών. 

Wolfgang Krautloher / βλ. Κατασκευαστή 
Όνομα / Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου τεκμηρίωσης οδηγιών ΕΚ**)

29/10/2009  Krautloher / Εξουσιοδοτημένος Οδηγιών 

Ημερομηνία     Υπογράφων / Ιδιότητα του υπογράφοντος      Υπογραφή 

*) Η μηχανή πληροί τις υλικές προϋποθέσεις των δύο οδηγιών 
98/37/EΚ ισχύει έως την 28/12/2009, 2006/42/EΚ ισχύει από την 29/12/2009 
**) Ισχύει μόνο για την οδηγία 2006/42/EΚ 




