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Ευχαριστούμε που επιλέξατε για αγορά τον εργάτη της εταιρείας Bormann.  
Παρακαλώ διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν τη χρήση του εργάτη.  
 
Γενικότερη περιγραφή 
Κάθε εργάτης είναι εξοπλισμένος με έναν ηλεκτροκινητήρα και είναι σχεδιασμένος για γενική χρήση. 
Λάβετε υπόψιν σας ότι ο συγκεκριμένος εργάτης δεν έχει σχεδιαστεί για βαριά βιομηχανική χρήση και για 
λειτουργία άνω του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημίες που 
έχουν προκληθεί από υπερφόρτωση του εργάτη, κακή συντήρηση και ανάρμοστη χρήση. Το συγκεκριμένο 
προϊόν λειτουργεί με συμπλέκτη και απομονώνει το κιβώτιο και τον κινητήρα από το συρματόσχοινο ώστε 
να μπορείτε να τραβήξετε το συρματόσχοινο έξω χωρίς να χρειάζεται να λειτουργεί ο κινητήρας του 
εργαλείου σας.  
Μια πλακά τάσης μειώνει τις σπασμωδικές αντιδράσεις του εργάτη κατά την απελευθέρωση του 
συρματόσχοινου. 
 
Γενικές οδηγίες ασφαλείας 

1. Ποτέ μην σηκώνετε άτομα και αλλά αντικείμενα πάνω από άτομα. Μην ανυψώνεται 
αντικείμενα κάθετα. Ο εργάτης ο συγκεκριμένος έχει σχεδιαστεί για οριζόντια έλξη μόνο.  

2. Μην υπερφορτώνετε τον εργάτη. Για βάρος ανέλκυσης μεγαλύτερο από 680 kg συνιστούμε την 
χρήση διπλής γραμμής συρματόσχοινου για την ενίσχυση του συρματόσχοινου αυτού. (figure 1)  

3. Μην επιμένετε σε παρατεταμένη έλξη ενός μ=αντικειμένου μεγάλου βάρους. Ο συγκεκριμένος 
εργάτης είναι σχεδιασμένος για χρήση διακοπτόμενη και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε για 
συνεχή χρήση. Η χρήση του κινητήρα του πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή σε 
διάρκεια. Ποτέ μην έλκετε αντικείμενα για πάνω από ένα λεπτό κοντά στο μέγιστο βάρος 
ελκυσμού. Αν ο κινητήρας του εργάτη σας θερμανθεί αρκετά σταματήστε την λειτουργία και 
αφήστε τον να κρυώσει πριν προχωρήσετε σε παραπάνω εργασία. 

4. Ποτέ μην ελκύετε με λιγότερες από 5 βόλτες στο τύμπανο του εργάτη μιας και υπάρχει 
πιθανότητα να δημιουργηθεί θραύση στο συρματόσχοινο ή στην αγκράφα συγκράτησης.  

5. Αποφύγετε συνεχές τράβηγμα του φορτιού σας υπό γωνιά μιας και αυτό θα συγκεντρώσει το 
συρματόσχοινο σε τύλιγμα σε ένα μόνο μέρος του τυμπάνου. (Figure 2)  Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει πρόβλημα στο συρματόσχοινο και να μπλοκάρει το σύρμα στο τύμπανο με 
αποτέλεσμα την καταστροφή του. 

6. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στον κινητήρα και στον εργάτη είναι με συνεχές ρεύμα και 12V/24V 
ώστε να μπορεί να λειτουργεί ο εργάτης με την μέγιστη δυνατότητα του. Σημειώστε ότι το 
μέγιστο βάρος έλκυσης συνίσταται μόνο αν υπάρχει γύρω από το τύμπανο τουλάχιστον μια 
στρώση συρματόσχοινου. Μην τραβάτε έξω το πλήρες μήκος του συρματόσχοινου.  

7. Ποτέ μην πιάνετε το συρματόσχοινο πάνω στον ίδιο του τον εαυτό. Για καλυτέρα αποτελέσματα 
χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εξάρτημα από το εμπόριο. (Figure 3) 

8. Βεβαιωθείτε ότι το συρματόσχοινο σας είναι πιασμένο πάνω στο όχημα που θέλετε να έλξετε η 
στο αντικείμενο προς έλξη. 

9. Πριν έλξετε το αντικείμενο σας πάρτε πρώτα τα μπόσικα και βεβαιωθείτε ότι το συρματόσχοινο 
σας είναι καλά πιασμένο πάνω στο αντικείμενο σας.  

10. Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε μια κουβέρτα ή ένα βαρύ παλτό πάνω στο συρματόσχοινο 
και ειδικά στο σημείο αγκίστρωσης. Αυτό θα συγκρατήσει το συρματόσχοινο σε περίπτωση 
θραύσης και θα μειώσει τον γενικότερο κίνδυνο της θραύσης του συρματόσχοινου. (figure 3) Σε 
περίπτωση που σπάσει το συρματόσχοινο αυτό το ύφασμα θα λειτουργήσει σαν προσθετό 
βάρος και θα μειώσει την ταλάντωση του κομμένου καλωδίου.  

11. Μην μετακινείτε το όχημα σας ώστε να βοηθήσετε τον εργάτη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα 
την υπερθέρμανση του εργαλείου σας και την υπερθέρμανση του συρματόσχοινου.  

12. Μην εργάζεστε πάνω ή κοντά στο συρματόσχοινο όταν το συρματόσχοινο σας είναι υπό τάση. 
Μείνετε σε απόσταση από το συρματόσχοινο τουλάχιστον 1.5 m 

13. Μην περνάτε πάνω ή κάτω από το συρματόσχοινο κατά την διάρκεια της έλξης.  
14. Όταν χρησιμοποιείτε τον εργάτη για να τραβήξετε ένα αντικείμενο βαλτέ το αυτοκίνητο σας 

στην νεκρά και χωρίς ταχύτητα μέσα. Τοποθετήστε έναν τάκο στις ροδές του οχήματος και 
τραβήξτε καλά το χειρόφρενο. Ο κινητήρας του οχήματος σας θα πρέπει να λειτουργεί κατά την 
διάρκεια της εργασίας σας. Αν πραγματοποιήσετε μεγάλης κλίμακας εργασία με τον κινητήρα 
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απενεργοποιημένο υπάρχει περίπτωση να ξελιγωθεί η μπαταριά και να μην είσαστε σε θέση να 
εκκινήσετε ξανά τον κινητήρα σας.  

15. Ποτέ μην απελευθερώνετε τον συμπλέκτη από το εργαλείο σας όταν υπάρχει φορτίο πάνω στο 
συρματόσχοινο.  

16. Μετα την χρήση απελευθερώστε το συρματόσχοινο από το φορτίο και μην το αφήνετε 
τεντωμένο.  

17. Πάντα κρατηθείτε μακριά από το συρματόσχοινο και τον γάντζο.  
18. Επιθεωρήστε τον εξοπλισμό σας και το συρματόσχοινο συχνά. Ένα φθαρμένο συρματόσχοινο 

με σπασμένη έστω και μία ίνα του πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργιο. Χρησιμοποιήστε 
μόνο εξαρτήματα και εξοπλισμό γνήσιο και καινούργιο για τον εργάτη σας. Χρησιμοποιήστε 
δερμάτινα γάντια βαριάς χρήσης ώστε να χειριστείτε το καλώδιο. Μην αφήσετε το καλώδιο σας 
να γλιστρήσει μέσα από τα χεριά σας.  

19. Κρατηθείτε σε απόσταση από το συρματόσχοινο,  από το γάντζο και τα εξαρτήματα του εργάτη 
κατά την διάρκεια της χρήσης. Αν το δάχτυλο σας μπλεχτεί στο γάντζο τότε υπάρχει περίπτωση 
να χάσετε το δάχτυλο σας. Χρησιμοποιείτε πάντα μια μπάρα για να σώσετε τα χεριά σας κατά 
την διάρκεια της εξόδου του συρματόσχοινου. 

20. Μετα την χρήση του εργάτη, ξανατυλιξτε το συρματόσχοινο γύρω από το τύμπανο σφιχτά. 
21. Μην χειρίζεστε τον εργάτη όταν είσαστε υπό την επήρεια ναρκωτικών και ουσιών. Μείνετέ εσέ 

επαγρύπνηση κατά την διάρκεια της λειτουργίας του εργάτη.  
22. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά και ακοής. Χρησιμοποιήστε μια μάσκα προστασίας 

αναπνοής αν εργάζεστε σε περιοχή με κίνδυνο εκλύσεις επικίνδυνων αέριων καθώς επίσης και 
μια προστασία για το πρόσωπο σας από ιπτάμενα κομμάτια ξύλου ή μετάλλου.  

23. Μην συγκαλείτε και μην συναρμολογείτε τον εργάτη και το όχημα σας. Τέτοιες αλλαγές μπορεί 
να επηρεάσουν την ακεραιότητα της κατασκευής σας. 

24. Πραγματοποιείτε συχνά συντήρηση για τον εργάτη σας.  
 
 

Εγκατάσταση  
Η σωστή ανάρτηση του εργάτη σας είναι απαιτούμενη για την σωστή χρήση και λειτουργία του.  

1. Tτοποθετήστε τον εργάτη σας στο όχημα σας και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο 
χρησιμοποιώντας βίδες Μ8x30. Προσοχη: ο παρόν εργάτης πρέπει να τοποθετηθεί με την φορά 
του τυλίγματος του συρματόσχοινου. Λάθος τοποθέτηση θα ακυρώσει την εγγύηση του εργάτη 
σας. 

2. Συνδέστε τον εργάτη σας με το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκίνητου σας. Κατευθύνετε τα δυο 
καλώδια στον εργάτη και στους διακόπτες λειτουργίας. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο με τον 
θετικό πόλο της μπαταρίας και το μαύρο καλώδιο με τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. 
Συνδέστε τα καλώδια στον κινητήρα του εργάτη σας. (figure 4) 

3. Ελέγξτε την κατεύθυνση ξετυλίγματος του συρματόσχοινου σας.  
Τραβήξτε και γυριστέ το κομβίο του συμπλέκτη στην θέση OFF ( το τύμπανο μπορεί τώρα να γυρίσει 
ελευθέρα χωρίς την χρήση του κινητήρα) Τραβήξτε το συρματόσχοινο έξω και εμπλέξτε τον 
συμπλέκτη τοποθετώντας το κομβίο στην θέση ΙΝ. Ενεργοποιήστε τον εργάτη σας από το κομβίο στα 
χειριστήρια ΄΄cable in’’. Αν το συρματόσχοινο σας μαζεύεται τότε έχει τοποθετηθεί στην σωστή θέση. 
Αλλιώς αλλάξτε την πολικότητα στην σύνδεση σας και ξαναπροσπαθήστε.  
Σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα με την εγκατάσταση του εργάτη παρακαλώ απευθυνθείτε σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο για την σωστή τοποθέτηση του.  
 

Χρήση 
1. Τραβήξτε και γυριστέ τον διακόπτη στον εργάτη στη θέση OFF ώστε να μπορείτε να γυρίσετε το 

τύμπανο χωρίς μηχανική βοήθεια.  
2. Τραβήξτε το συρματόσχοινο στο επιθυμητό μήκος και μετα πιάστε το αντικείμενο που θέλετε 

να έλξετε.  
Προσοχη: ελέγξτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον έξι σπείρες συρματόσχοινου πάνω στο τύμπανο 
περιστροφής πριν προχωρήσετε σε εργασία ανέλκυσης κάποιου αντικειμένου.  

3. Εμπλέξτε τον συμπλέκτη γυρνώντας το κομβίο στην θέση IN. Προσοχη: ο συμπλέκτης πρέπει να 
έχει εμπλακεί πλήρως πριν την έλξη. Ποτέ μην εμπλέκετε τον συμπλέκτη σας ενώ το τύμπανο 
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γυρνάει. Το κομβίο του συμπλέκτη έχει τοποθετηθεί σε αυτό το σημείο και με την συγκεκριμένη 
διαδρομή από το εργοστάσιο. Μην προσπαθείτε να Επαναρυθμίστε τον συμπλέκτη σας. 

4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κομβίο “cable in” για να μαζέψετε το συρματόσχοινο και για 
να έλξετε αντικείμενα. Πιέστε και κρατήστε το κομβίο “cable out” για αντίθετη κίνηση. 
Περιμένετε να σταματήσει ο κινητήρας σας την κίνηση του ώστε να αντιστρέψετε την κίνηση. 

5. Μαζέψτε το συρματόσχοινο μετα την εργασία σας.  
 

Συντήρηση 
 

1. Περιοδικά ελεγχτεί το σφίξιμο στις βίδες συγκράτησης και στις ηλεκτρικές συνδέσεις. 
Αφαιρέστε όλη την σκόνη και την διάβρωση που μπορεί να έχει μαζευτεί στις ηλεκτρικές 
συνδέσεις.  

2. Μην προσπαθήσετε αποσυναρμολόγηση του κιβωτίου ταχυτήτων. Η αποσυναρμολόγηση 
μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. Οποιαδήποτε εργασία αλλαγής εξαρτήματος ή επισκευής 
πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τμήμα Service.  

3. Το κιβώτιο έχει λιπανθεί με γράσο λιθίου από το εργοστάσιο. Καμία εσωτερική προσθετή 
λίπανση δεν χρειάζεται.  

 
Αντικαταστήστε το συρματόσχοινο.  

1. Εμπλέξτε τον συμπλέκτη στην θέση “In” 
2. Όταν εισάγετε το συρματόσχοινο στο τύμπανο εισάγετε την σωστή άκρη του στο τύμπανο. 

(Figure 5) σφίξτε τις βίδες καλά 
3. Λειτουργήστε τον εργάτη και ξανατυλιξτε το συρματόσχοινο γύρω από το τύμπανο. Πάντα 

αντικαθιστάτε το φθαρμένο συρματόσχοινο με εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή 
συρματόσχοινο.  

Σημείωση: Όταν το συρματόσχοινο σας καταστεί σκουριασμένο ή σπάσει κάποιο στοιχείο του τότε 
αντικαταστήστε το αμέσως.  

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά εργάτη ηλεκτρικού BWR5108 
Δυνατότητα έλξης (μονής γραμμής) 1360kg  

Κινητήρας 1,0KW /1.34 hop  
Βαθμός πολλαπλασιασμού 153:1 
Διάσταση τυμπάνου (Φ30.5mm x 71.5mm) 
Παροχή ρεύματος  12V(DC)  
Μέγεθος καλωδίου  Φ4.8mmX13,5m  
Μέγεθος γάντζου  1/4  
Καλώδιο ρεύματος  1,83m  
Μήκος καλωδίου τηλεχειρισμού  3m  
Συνολικές διαστάσεις  
Βάρος 

300x103.5x106mm 
19/20 kg  
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