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Γενικά 
Ένας καροτσόγρυλος χρησιμοποιείτε για ανύψωση αυτοκίνητων και φορτηγών. Ο τύπος του 
καροτσόγρυλου εξαρτάται από την μέγιστη δυνατότητα ανύψωσης που έχει (από 2 έως 20 
TN) . Αυτού του τύπου καροτσόγρυλοι τοποθετούνται στο πάτωμα και με ένα υδραυλικό 
σύστημα ανυψώνουν το όχημα. Με την βοήθεια του μοχλού πρεσάρετε λαδί στον γρύλο 
και αυτός ανυψώνει το όχημα. Χρησιμοποιείται δε για αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή 
ελαστικών, έλεγχο στο σύστημα πέδησης, ελέγχους και εργασίες στο σύστημα της 
εξάτμισης και διάφορες άλλες εργασίες συνεργείου αυτοκίνητου.  
 

Οδηγίες ασφάλειας.  
1. Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε 

πάντα τις οδηγίες χρήσης ακόμα και πριν χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο 
εργαλείο.  

2. Μην καταπονείτε τον καροτσόγρυλοι με εργασίες που δεν είναι σχεδιασμένος να 
κάνει. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο οροί κιλών και μην προσπαθείτε να σηκώσετε 
οχήματα που το συνολικό τους βάρος υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 
του γρύλου.  

3. Χρησιμοποιήστε τον καροτσόγρυλλο μόνο σε επίπεδη και σκληρή επιφάνεια.  
4. Χρησιμοποιήστε τον καροτσόγρυλλο μόνο για να ανυψώνετε οχήματα. ΜΕΤΚΑ την 

ανύψωση χρησιμοποιήστε στηρίγματα για την ασφαλή συγκράτηση του οχήματος 
σας.  

5. Μην μετακινείτε τον καροτσόγρυλλο ενώ έχει όχημα σε θέση ανύψωσης.  
6. Μην ρυθμίζετε την ρυθμιστική βαλβίδα του γρύλου.  
7. Χρησιμοποιείτε όλα τα προβλεπόμενα μετρά ατομικής προστασίας. (ANSI-approved 

γυαλιά ασφάλειας και σκληρής χρήσης γάντια ασφάλειας). 
8. Κατεβαστέ το όχημα σας από τον καροτσόγρυλλο με αργές κινήσεις. Μην βιάζεστε 

να κατεβεί το όχημα σας πιο γρηγορά. Κίνδυνος τραυματισμού σας.  
9. Μην χρησιμοποιείτε για εφαρμογές αεροπορικές.  
10. Εφαρμόστε το χειρόφρενο στο αυτοκίνητο σας και τάκους κάτω από τα λάστιχα 

ώστε να βεβαιωθείτε ότι το όχημα σας δεν θα κυλίσει κατά την ανύψωση του .  
11. Ανυψώστε το όχημα σας μόνο από τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή 

σημεία.  
12. Εξετάστε τον καροτσόγρυλλο σας πριν από κάθε χρήση. Μην τον χρησιμοποιήσετε 

αν λείπουν εξαρτήματα από αυτόν η κάποια εξαρτήματα είναι χαλαρά ή 
χαλασμένα.  

13. Κρατήστε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και τακτοποιημένο. Μη σωστός χώρος 
εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.  

14. Κρατήστε άτομα που δεν έχουν σχέση με την χρήση του γρύλου και παιδιά μακριά 
από τον γρύλο ενώ τον λειτουργείτε.  

15. Μείνετε σε επαγρύπνηση και προσέχετε τις κινήσεις σας. Μην χρησιμοποιείτε τον 
γρύλο ενώ είσαστε υπό επήρεια ουσιών, κουρασμένος  ή υπό την επήρεια αλκοόλ. 
Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότατο ατύχημα.  

16. Αποθηκεύστε τον γρύλο σας μακριά από παιδιά και αλλά άτομα χωρίς την 
κατάλληλη εκπαίδευση. Οι γρύλοι είναι επικίνδυνοι στα χεριά ατόμων που δεν 
έχουν λάβει κατάλληλή εκπαίδευση για την χρήση τους.  

17. Η συντήρηση του γρύλου σας και το οποιοδήποτε service του πρέπει να γίνετε μόνο 
από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Service από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού σας.  

18. Χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά ανταλλακτικά κατά την διάρκεια επισκευών στο 
εργαλείο σας. Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
σας και την ασφάλεια του εργαλείου σας.  
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19. Διατηρήστε τις ταμπέλες και τις οδηγίες ασφάλειας πάνω στον γρύλο. Αν δεν είναι 
ευδιάκριτες παρακαλώ προχωρήστε σε αντικατάσταση τους.  

20. Πριν την χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του οχήματος που θέλετε να 
ανυψώσετε.  

21. Όταν ανυψώνετε όχημα από την μια μεριά μόνο Προσέξτε να είναι καλά 
ασφαλισμένο το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια και ασφαλίστε όσο πιο γρηγορά 
γίνετε το όχημα με ένα στήριγμα. (δεν συμπεριλαμβάνετε)  

22. Όταν σηκώνετε το όχημα από μπροστά ή από πίσω, ασφαλίστε το με δυο 
στηρίγματα που θα τα έχετε προ ρυθμίσει στο ίδιο ύψος.  

23. Μην εργάζεστε κάτω από ένα όχημα που δεν το έχετε ασφαλίσει άμε τα καταλληλά 
στηρίγματα.  

Χρήση 
Ανυψώνοντας οχήματα. 
Κλειστέ την ανακουφιστική βαλβίδα γυρίζοντας τον λεβιέ δεξιόστροφα.  
Ασφαλίστε το όχημα σας χρησιμοποιώντας το χειρόφρενο και τάκους στις ροδές ώστε να 
αποφύγετε τυχών μετακίνηση του οχήματος σας κατά την ανύψωση.  
Διαβάζοντας τις οδηγίες του κατασκευαστή επιλέξτε το σημείο στο οποίο θα τοποθετήσετε 
τον γρύλλο σας για να ανυψώσετε το όχημα σας.  
Χρησιμοποιώντας τον λεβιέ πρεσάρετε τον Γρύλλο σας μέχρι να ανεβεί το μπράτσο κοντά 
στο σημείο του οχήματος σας. Ελέγξτε να δείτε ότι το σημείο είναι το σωστό και το 
προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή.  
Συνεχίστε να πρεσάρετε τον γρύλλο σας μέχρι να σηκώσετε το όχημα σας στο επιθυμητό 
ύψος.  
Ασφαλίστε το όχημα σας με στηρίγματα ασφάλειας και ανοίγοντας την ανακουφιστική 
βαλβίδα χαμηλώστε το όχημα σας μέχρι να πατήσει σε αυτά.  
 
Προσοχή! Κανένα άτομο δεν πρέπει να παραμένει κάτω από το όχημα σας ενώ ο γρύλος 
το κρατάει ψηλά.  

Συντήρηση.  
Έλεγχος και διατήρηση στάθμης 
λαδιού.  
Σημαντικό! Όταν προσθέτετε ή 
αντικαταστείτε το λαδί του γρύλου 
χρησιμοποιήστε μόνο καλής 
ποιότητας λαδί για γρύλους. Μην 
χρησιμοποιήστε αλλά 
υποκατάστατα όπως λαδί μασάζ, 
λαδί μηχανής, γλυκερίνη ή 
χρησιμοποιημένο λαδί μηχανής.  
 
Προσθέτοντας λαδί.  
Τοποθετήστε τον καροτσόγρυλλο 
σας σε μια επίπεδη επιφάνεια και 
κατεβαστέ το μπράτσο του τελείως 
σε κατάσταση ηρεμίας. Αφαιρέστε 
την βίδα συγκράτησης λαδιού.  

Το λαδί μέσα στον γρύλο θα πρέπει να είναι σε απόσταση 4,5 mm πάνω από τον κύλινδρο 
όπως φαίνεται μέσα από την οπή συμπλήρωσης λαδιού. Αν είναι χαμηλότερα παρακαλώ 
συμπληρώστε με την απαιτούμενη ποσότητα.  
Επανατοποθετήστε την βίδα.  
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Λίπανση κινουμένων μερών.  
Προσθέστε λαδί σε όλα τα κινούμενα μέρη και στα σημεία εξωτερικά σημεία τριβής του 
γρύλου.  
Προλαβαίνοντας την οξείδωση.  
Ελέγξτε το μπράτσο και το εμφανές μέρος του κυλίνδρου του γρύλου για σημάδια 
οξείδωσης. Καθαρίστε οπού χεριάζετε με ένα λαδωμένο πανί. Όταν δεν τον χρησιμοποιείτε 
αποθηκεύστε τον γρύλο σας με το μπράτσο του σε θέση ηρεμίας.  
Αλλάζοντας λαδιά 
Για να στραγγίζετε το λαδί, αφαιρέστε την βίδα και ανοίξτε την βαλβίδα ανακούφισης. 
Γυριστέ τον γρύλο σας στην κατάλληλη θέση και αφήστε να άδειασε από την βίδα που 
αφαιρέσατε.  
Επαναγεμίσετε με καινούργιο λαδί μέσα από την ιδιά οπή. Μην επιτρέψετε να περάσουν 
μέσα στο γρύλλο σας ξένα σώματα και βρωμιές.  
Αφού επαναγεμίσετε με καινούργιο λαδί, κάνετε εξαέρωση. Για να γίνει αυτό πρέπει να 
ανοίξετε την ανακουφιστική βαλβίδα και γρηγορά πρεσάρετε τον μοχλό πολλές φορές.  
Επανατοποθετήστε την βίδα συγκράτησης λαδιών και ο γρύλλος σας είναι έτοιμος για 
χρήση.   
Προβλήματα και λύσεις. 
 

Πιθανά προβλήματα 

Πιθανά προβλήματα 
και λ σεις 

Ο 
γρύλλος 
σας δεν 
σηκώνει 
κανένα 
φορτίο 

Ο γρύλλος 
σηκώνει 

φορτία αλλά 
δεν μπορεί 

να τα 
διατηρήσει 

σε ένα 
φυσιολογικό 

ύψος. 

Το 
μπράτσο 

του 
γρύλλου 

δεν 
κατεβαίνει 

εντελώς 
κάτω. 

Χαμηλής απόδοσης 
ανύψωση σε σχέση 
με το πρεσάρισμα 

που ασκείται. Η 
αντλία έχει μια 

σπογγώδης 
αίσθηση 

Ο γρύλλος 
δεν 

ανυψώνει 
οχήματα 

στο μέγιστο 
του σημείο 

Ο λεβιές του 
γρύλλου 

επανέρχεται στο 
αρχικό του 
σημείο από 

μονός του όταν ο 
γρύλλος είναι 
υπό φορτίο 

Χ 
     

Η ανακουφιστική 
βαλβίδα Δεν είναι 
σωστά κλεισμένη 

Χ 

  Χ Χ Χ 

Υπάρχει αέρας στο 
υδραυλικό κύκλωμα 

του γρύλλου. 
Προχωρήστε σε 

εξαέρωση 

Χ 

Χ  Χ Χ  

Η στάθμη λαδιού 
είναι χαμηλά στο 

γρύλλο. Προσθέστε 
λαδί 

 

 Χ    

Η στάθμη λαδιού 
είναι πολύ ψηλά 

στον γρύλλο. 
Αφαιρέστε λαδί 

Χ 

Χ  Χ   

Η αντλία του 
γρύλλου δεν 

λειτουργεί σωστά. 
Αλλάξτε την αντλία 
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