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ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΟΤ HUSQVARNA 
Παρακάτω θα βρείτε ένα πρόγραμμα εργασιών προληπτικής σσντήρησης τοσ 

μητανήματος ποσ μόλις προμηθεστήκατε από το κατάστημα μας. 

Προληπηική υνηήρηζη 

Καθημερινή 

(θάζε 5-10 
ώξεο) 

Εβδομα
διαία 

(θάζε 10-
25 ώξεο) 

Μηνιαία 

(θάζε 25-40  
ώξεο) 

Καζαξίζηε εμσηεξηθά ην κεράλεκα. Υ   

Βεβαησζείηε όηη ηα κέξε ηνπ ξπζκηζηή γθαδηνύ, ιεηηνπξγνύλ νκαιά. 
(Αζθάιεηα γθαδηνύ θαη έιεγρνο γθαδηνύ). 

Υ   

Καζαξίζηε ην θξέλν ηεο αιπζίδαο θαη ειέγμηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ από 
άπνςε αζθάιεηαο. Βεβαησζείηε όηη ε αζθάιεηα ζπγθξάηεζεο 
αιπζίδαο είλαη αθέξαηα, αιιηώο αιιάμηε ηελ. 

Υ   

Καζεκεξηλά λα αιιάδεηε δηαδνρηθά ηελ πάλσ κε ηελ θάησ πιεπξά 
ηεο ιάκαο, ώζηε ε θζνξά λα είλαη νκνηόκνξθε. Βεβαησζείηε όηη ε 
νπή ιαδώκαηνο δελ είλαη θξαγκέλε. Καζαξίζηε ην απιάθη ηεο 
ιάκαο. Αλ ε ιάκα δηαζέηεη θαη γξαλάδη, λα ην ιαδώλεηε. 

Υ   

Βεβαησζείηε όηη ε ιάκα θαη ε αιπζίδα ιαδώλνληαη ηθαλνπνηεηηθά Υ   

Διέγμηε ηελ αιπζίδα όζν αθνξά εκθαλείο ξσγκέο ζε πξηηζίληα θαη 
ζπλδέζκνπο ή αλ ε αιπζίδα είλαη άθακπηε.  
Αιιάμηε ηελ εάλ ρξεηάδεηαη. 

Υ   

Αθνλίζηε ηελ αιπζίδα θαη ειέγμηε ην ηέλησκα θαη ηελ αληνρή ηεο. Υ   

Καζαξίζηε ηνπο αεξαγσγνύο ηνπ κεραληζκνύ εθθίλεζεο. Υ   

Βεβαησζείηε όηη ηα κπνπιόληα θαη ηα παμηκάδηα είλαη ζθηγκέλα. Υ   

Διέγμηε αλ ιεηηνπξγεί ν δηαθόπηεο ζβεζίκαηνο. Υ   

Βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρνπλ δηαξξνέο θαπζίκνπ από ηνλ 
θηλεηήξα θαη ην ξεδεξβνπάξ. 

Υ   

Διέγμηε ην κεραληζκό εθθίλεζεο, ην θνξδόλη εθθίλεζεο θαη ην 
ειαηήξην επαλαθνξάο. 

 Υ  

Διέγρεηε όηη νη απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ δελ έρνπλ βιάβεο.  Υ  

Αθαηξέζηε ιηκάξνληαο, αλ ππάξρνπλ, ηα γξέδηα ζηα άθξα ηεο 
αιπζίδαο. 

 Υ  

Καζαξίζηε ηελ πεξηνρή ηνπ θαξκππξαηέξ.  Υ  

Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα. Αιιάμηε ην αλ ρξεηάδεηαη.  Υ  

Διέγμηε ηελ ηαηλία θξέλνπ ζην θξέλν αιπζίδαο γηα θζνξά. 
Αληηθαηαζηήζηε όηαλ απνκέλνπλ ιηγόηεξα από 0,6ρηι. ζην πην 
θζαξκέλν κέξνο. 

  Υ 

Διέγρεηε  ηε θζνξά ηνπ ζπκπιέθηε, ηεο θακπάλαο ζπκπιέθηε θαη 
ηνπ ειαηεξίνπ ζπκπιέθηε. 

  Υ 

Καζαξίζηε ην κπνπδί. Διέγμηε αλ ην δηάθελν ηνπ ειεθηξνδίνπ είλαη 
0,5mm. 

  X 

Καζαξίζηε εμσηεξηθά ην θαξκππξαηέξ.   Υ 

Διέγμηε ην θίιηξν θαη ην ζσιελάθη θαπζίκνπ. Αληηθαηαζηείηε ηα αλ 
ρξεηάδεηαη. 

  Υ 

Αδεηάζηε ην ξεδεξβνπάξ θαπζίκνπ θαη θαζαξίζηε ην εζσηεξηθά.   Υ 

Αδεηάζηε ην ξεδεξβνπάξ ιαδηνύ θαη θαζαξίζηε ην εζσηεξηθά.   Υ 

Διέγμηε όια ηα θαιώδηα θαη ηηο επαθέο ηνπο.    
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