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Συντήρηση αγροτικών μηχανημάτων 

Τα σωστά λιπαντικά σώζουν 
εργατοώρες και κεφάλαιο   
Λίγες σταγόνες λάδι μπορούν να κάνουν τη διαφορά ώστε τρακτέρ και 
βαμβακοσυλλεκτικές να κρατάνε αποδόσεις σαν την πρώτη μέρα λειτουργίας

Λιπαντικά AMBRA
για New Holland
Όταν η έρευνα και η χρήση αποκλειστικών 
τεχνολογιών, ενώνονται για την ανάπτυξη λιπαντικών, 
το αποτέλεσμα θα είναι η τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας. Και φυσικά, αν η Petronas βρίσκεται 
πίσω από τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη 
διάθεση, τότε τα προϊόντα αναπόφευκτα θα είναι 
μοναδικά σε τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση. 
Τα προϊόντα της σειράς AMBRA που έχει σχεδιάσει η 
Petronas χρησιμοποιούνται από το πρώτο 
εργοστασιακό γέμισμα. Προτείνονται από το 
εγχειρίδιο του κατασκευαστή και ανταποκρίνονται σε 
όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της New Holland και 
προσφέρονται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία 
Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ. 
Η New Holland έχει επιλέξει τα λιπαντικά AMBRA 
γιατί βελτιστοποιούν την απόδοση όλων των 
μηχανημάτων και των μηχανικών μερών τους 
(κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, υδραυλικά, συστήματα 
ψύξης), επιπλέον επιδρούν αποτελεσματικά 
αυξάνοντας τις ώρες συντήρησης του οχήματος. Με 
άλλα λόγια, αυτοί που επιλέγουν τα προϊόντα AMBRA 
αυξάνουν την παραγωγή τους και προστατεύουν με 
τον καλύτερο τρόπο την επένδυσή τους. Τα UNITEK 
10W-40 είναι λιπαντικά συνθετικής βάσης, για 
κινητήρες χαμηλών εκπομπών ρύπων, νέας γενιάς 
της New Holland. Το AMBRA UNITEK 
συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς του 
TIER IV, το οποίο επιβάλλει αυστηρές μειώσεις στα 
όρια των εκπομπών, όπως και το TIER IV A αλλά και 
το πιο πρόσφατο TIER IV B. Λόγω των ειδικών 
προσθετικών, βελτιώνει την προστασία του DPF, 
Φίλτρου Μικροσωματιδίων Diesel. Διατηρώντας την 
υψηλή αποτελεσματικότητα και αυξάνοντας τη 
διάρκεια. Η New Holland έχει παραχωρήσει στο 
AMBRA UNITEK την προδιαγραφή MAT 3521. 
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές: • SAE 10W-
40 • MAT 3521 • API CJ-4 • ACEA E9/E7 • MB-
Approval 228.31 • CUMMINS CES 20081 • Cat 
ECF-3 / ECF-2 / ECF-1.
Τα λιπαντικά AMBRA διαθέτει στην ελληνική αγορά η 
εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Για αγρότες και επαγγελματίες εργο-
λήπτες, η υψηλή απόδοση των λιπα-
ντικών μεταφράζεται σε πολλά δυνη-
τικά πλεονεκτήματα: βελτίωση της 
λειτουργικότητας των μηχανημάτων, 
μείωση του κόστους συντήρησης, με-
γαλύτερα διαστήματα αλλαγών λιπα-
ντικού και προστασία του εξοπλισμού 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτά έ-
χουν ως αποτέλεσμα την άριστη δια-
τήρηση του επενδυμένου κεφαλαίου 
σε εξοπλισμό λειτουργίας.  

Ως εκ τούτου, σε διάφορα τμήμα-
τα των μηχανημάτων σε τρακτέρ και 
βαμβακοσυλλεκτικές, επιβάλλονται 
φροντίδες συντήρησης σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα και φυσικά με τα κα-
τάλληλα λιπαντικά για κάθε μηχα-
νικό μέρος που καλύπτουν τις προ-
διαγραφές του εξοπλισμού σας. Για 
παράδειγμα η λίπανση του κινητή-
ρα θα πρέπει να γίνεται με το κατάλ-
ληλο λάδι το οποίο να μπορεί να α-
ντέχει πολύ υψηλότερες θερμοκρα-
σίες από ένα συνηθισμένο λάδι, και 

να επιλέγεται ανάλογα με την τεχνο-
λογία ρύπων. 

Αυτό είναι κρίσιμο για την αποφυ-
γή της υπερθέρμανσης και της φθο-
ράς των κινητήρων. Επιπλέον, άλλου 
είδους λάδι χρειάζεται για το πρώτο 
διάστημα συντήρησης του κινητήρα, 
κατά τη διάρκεια της ζωτικής περιό-
δου στρωσίματος νέων, ανακατασκευ-
ασμένων ή επισκευασμένων κινητή-
ρων. Επίσης, υπάρχουν λάδια ειδικά 
σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα 
κιβώτια ταχυτήτων, τους υγρούς συ-
μπλέκτες, τα υγρά φρένα και τα υ-
δραυλικά συστήματα. Όσον αφορά 
ειδικότερα τα κιβώτια CVT (συνεχώς 
μεταβαλλόμενων σχέσεων) που γίνο-

νται με τον καιρό όλο και πιο δημο-
φιλή, είναι σημαντικό το λιπαντικό 
που χρησιμοποιείται να έχει συντε-
λεστή τριβής σύμφωνα με τις οδηγί-
ες του κατασκευαστή για τον συγκε-
κριμένο τύπο. Μερικές από τις φρο-
ντίδες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη σε τακτά διαστήματα όσον α-
φορά τη συντήρηση των αγροτικών 
μηχανημάτων είναι:  

Ημερήσια συντήρηση: Συμπλέ-
κτης. Λίπανση (γρασάρισμα) ωστικού 
τριβέα, αρθρώσεων και ποδομοχλού. 
Σύστημα διεύθυνσης. Λίπανση (γρα-
σάρισμα) σ’ όλα τα σημεία λίπανσης 
του συστήματος. Πισινοί τροχοί. Λί-
πανση των τριβέων στα ημιαξόνια. 
Αντλία νερού: Λίπανση

Εβδομαδιαία συντήρηση: Ανε-
μιστήρας: Γρασάρισμα στους τρι-
βείς του άξονα. Μανιατό (αν υπάρ-
χει). Λάδωμα καστάνιας κι ένσφαι-
ρων τριβέων. Δυναμό: Λάδωμα ά-
ξονα. Μηχανισμός υδραυλικής ανύ-
ψωσης: Έλεγχος στάθμης λαδιού –
συμπλήρωση.

Κινητήρας
Η λίπανση του κινητήρα θα 

πρέπει να γίνεται με το κατάλ-
ληλο λάδι το οποίο να μπορεί 
να αντέχει πολύ υψηλότερες 

θερμοκρασίες



Μακροζωία και αδιάκοπη λειτουργία στα 
μηχανήματα με τα Petronas Arbor & Αkros

Πλήρης γκάμα 
λιπαντικών ειδικά 
για τα John Deere
Η Agrotech SA προσφέρει επιλογές για όλα  
τα μηχανικά τμήματα που απαιτούν φροντίδα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ 
kontonis@agronews.gr

Τα μηχανήματα και τα λιπαντι-
κά είναι αλληλένδετα, αναφέρει 
η John Deere, που προσφέρει λι-
παντικά  που ικανοποιούν γεωρ-
γικές εφαρμογές υψηλών απαι-
τήσεων. Για παράδειγμα, το λάδι 
Plus-50 II έχει σχεδιαστεί τόσο για 
κινητήρες Φάσης III B χαμηλών εκ-
πομπών, όσο και για κινητήρες ε-
πόμενης γενιάς Τελικής βαθμίδας 
4/Φάσης IV. Επίσης, είναι το μόνο 
λάδι με το οποίο τα μηχανήματα 
της John Deere λειτουργούν ομα-
λά για έως και 500 ώρες. 

Σημειώνεται εδώ πως το λάδι 
Plus-50 II έχει σχεδιαστεί να μει-
ώνει τα ιζήματα στα πιστόνια σε 
πιο θερμές συνθήκες σε ανώμα-
λο έδαφος έτσι ώστε ο κινητήρας 
να λειτουργεί για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα. 

Από την άλλη για όποιον ψά-
χνει ένα αποδοτικό λάδι κινητή-

ρα, κανονικών διαστημάτων αλ-
λαγής, τότε το Torq-Gard είναι μια 
εξαιρετική επιλογή. Το λάδι αυτό 
προστατεύει τους τετράχρονους 
πετρελαιοκινητήρες 24 ώρες την 
ημέρα, όλο το χρόνο (δεν ενδεί-
κνυται για κινητήρες Φάσης III B 
ή ανώτερης). Επιπλέον, είναι ιδα-
νικό για ευρύ φάσμα εφαρμογών 
σε ζεστές ή κρύες καιρικές συνθή-
κες με μέγιστα διαστήματα αλλα-
γής 250 ωρών. 

Επίσης το Torq-Gard μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε κιβώτια ταχυ-
τήτων για τα οποία συνιστάται λά-
δι κινητήρα.  Για το πρώτο διάστη-
μα συντήρησης σε  πετρελαιοκι-
νητήρες η John Deere προσφέρει 
το Break-In Plus που έχει σχεδια-
στεί ειδικά για τις πρώτες 100 ώ-
ρες λειτουργίας ενός πετρελαιοκι-
νητήρα. Διασφαλίζει μέγιστη προ-
στασία και καθαρότητα για την πε-
ρίοδο αυτή – και τα δύο είναι πο-
λύ σημαντικά για τη ζωή και την 
απόδοση του κινητήρα σας. 

Για το υδραυλικό σύστημα και το 
κιβώτιο ταχυτήτων, η John Deere  
δίνει την επιλογή του Hy-Gard. Αυ-
τό το τεχνολογικά εξελιγμένο λά-
δι παρέχει συγκεκριμένα ομαλή 
απόδοση σε μεγάλο εύρος συν-
θηκών λειτουργίας για: Κιβώτια 
ταχυτήτων και διαφορικά με εμ-
βαπτισμένα «υγρά» φρένα, κιβώ-
τια ταχυτήτων με υδραυλικά φρέ-
να, κιβώτια ταχυτήτων με δευτε-
ρεύοντα υδραυλικά συστήματα 
και υδραυλικά συστήματα μετά-
δοσης. Επίσης αξίζει να σημειω-
θεί εδώ ότι διατίθενται παράλλη-
λα τα λάδια Bio Hy- Gard II και Hy-
Gard χαμηλού ιξώδους αλλά και 

το Extreme-Gard, ένα λάδι πολύ 
υψηλής πίεσης για κιβώτια ταχυ-
τήτων τρακτέρ. 

Γνήσια ανταλλακτικά John 
Deere από την Agrotech SA

Κατά την κρίσιμη παραγωγική 
σεζόν, μπορεί να προκληθούν δι-
άφορες βλάβες στο μηχάνημα που 
μπορεί να σταματήσουν την λει-
τουργία του στο χωράφι. Έτσι η δι-
αθεσιμότητα των ανταλλακτικών εί-
ναι σημαντική. Η Agrotech S.A. και 
η Agroparts S.A., πιστές στο όραμά 
τους για την παροχή αξιόπιστων λύ-
σεων, συνεχίζουν για περισσότερο 
από 30 χρόνια να είναι κάθε μέρα 

δίπλα στο πλευρό του Έλληνα αγρό-
τη. Τουλάχιστον το 92% των ανταλ-
λακτικών που μπορεί να χρειαστεί 
βρίσκεται σε απόθεμα στις αποθή-
κες της εταιρείας. Όλα τα ανταλλα-
κτικά στεγάζονται στις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις της που καταλαμβά-
νουν 6.ΟΟΟ τ.μ με περισσότερους 
από 50 εργαζόμενους. 

Σε αυτές βρίσκονται πάνω από 
200.000 κωδικοί σε απόθεμα, ε-
νώ εάν δεν υπάρχει απόθεμα για 
οποιοδήποτε τύπο μηχανήματος 
ενδιαφέρεται ο πελάτης ανεξαρτή-
τως κατασκευάστριας εταιρείας. Εάν 
μπορούν, θα βρίσκονται στο χώρο 
του πελάτη μέσα σε μόλις 24 ώρες. 

Όλοι όσοι εργάζονται σκληρά στον 
γεωργικό ή κατασκευαστικό το-
μέα, γνωρίζουν ότι τα μηχανήμα-
τα είναι ζωτικής σημασίας για τις 
εργασίες τους. 

Τα μηχανήματα χρειάζονται την 
καλύτερη τεχνολογία λιπαντικών 
για μακροζωία, δεδομένου ότι ερ-
γάζονται κάτω από αντίξοες συν-
θήκες. Συνεπώς η πρώτη τους προ-
τεραιότητα είναι να διασφαλιστεί 
η αδιάκοπη και αποτελεσματική 
εργασία τους. 

Μετά την πολυετή συνεργασία 
με το εργοστάσιο της Petronas και 
την αποκλειστική εισαγωγή της 
σειράς λιπαντικών Akros, η εται-
ρεία «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., θα διαθέ-
τει στο δίκτυο συνεργατών της και 
την σειρά λιπαντικά Arbor. 

Τα λιπαντικά Petronas Arbor εί-
ναι κορυφαίας ποιότητας λιπαντι-
κά, ειδικά για γεωργικά και δομικά 
μηχανήματα, τα οποία εξασφαλί-
ζουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής για 
το μηχάνημα. Στην Arbor, θα βρεί-
τε λιπαντικά κατάλληλα για όλους 
τους τύπους πετρελαιοκινητήρων 

υψηλών απαιτήσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων των σύγχρονων κινη-
τήρων υψηλής απόδοσης και χα-
μηλών εκπομπών με συστήματα 
ελέγχου εκπομπών που χρησιμο-
ποιούν τις τεχνολογίες DPF, SCR, 
DOC και EGR. Την σειρά εμπλου-
τίζουν κορυφαίας ποιότητας λιπα-
ντικά για κιβώτια ταχυτήτων, τελι-
κές μεταδόσεις κίνησης και υδραυ-
λικά συστήματα.

Η εταιρεία «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ δι-
αθέτει στην ελληνική αγορά τα υ-
ψηλής ποιότητας λιπαντικά SDF, 
Petronas Akros και Petronas Arbor. 

Περισσότερες πληροφορίες στο  
www.demeter.gr για όποιον ενδι-
αφέρεται να ενημερωθεί για τα λι-
παντικά και το δίκτυο συνεργατών 
της εταιρείας. 

Τα λιπαντικά John Deere προστατεύουν τα μηχανήματα και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.
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