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Σύγχρονες Τεχνολογίες Καθισμάτων Γεωργικών Μηχανημάτων 

 

Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή, με τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, οι κατασκευαστές έχουν αφιερώσει ένα σημαντικό 
μέρος της έρευνάς τους στο να ανακαλύψουν νέους τρόπους να βελτιώσουν την ασφάλεια και την άνεση 
των χειριστών γεωργικών μηχανημάτων. Αυτές οι βελτιώσεις έχουν σαν στόχο να μεγιστοποιήσουν την 
ποιότητα εργασίας των χειριστών και να μειώσουν τις καταπονήσεις κατά τις πολλές ώρες εργασίας. Ένα 
σημαντικό μέρος αυτών των βελτιώσεων είναι η καμπίνα των γεωργικών μηχανημάτων και ειδικά το 
κάθισμα. Τα καθίσματα παρουσιάζουν μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς είναι ο συνδετικός κρίκος 
μεταξύ του οδηγού και του υπόλοιπου οχήματος. 

Αυτό το γεγονός έχει κυρίως δυο επιπτώσεις, τις εξωτερικές και τις εσωτερικές. Οι εξωτερικές μπορούν να 
περιγραφούν σαν το ποσοστό δονήσεων που περνάει από το έδαφος στον οδηγό μέσω του καθίσματος. 
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ένα υψηλής ποιότητας κάθισμα πρέπει να αντιμετωπίσει. 
∆ονήσεις που μεταφέρονται από το μηχάνημα στο ανθρώπινο σώμα μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία και 
μείωση της αποδοτικότητας. Επίσης μπορεί να συνεισφέρουν σε οξύ πόνο της μέσης. Οι εσωτερικές 
επιπτώσεις μπορούν να περιγραφούν με όρους όπως η ιδανική θέση καθώς και η άνεση του χειριστή κατά 
τη λειτουργία.  

Η ένταση των δονήσεων που επηρεάζουν το σώμα εξετάζονται σοβαρά. Τα απαιτούμενα επίπεδα όσον 
αφορά την υγεία δεν έχουν καθοριστεί ακόμα, αλλά υπάρχουν γενικές οδηγίες για την άνεση. Το τελευταίο 
πρότυπο ISO βασίζεται σε έναν  συντελεστή βαρύτητας για κάθε συχνότητα δόνησης. ∆ονήσεις πάνω από 
ένα ορισμένο επίπεδο θεωρούνται απαγορευτικές για την άνεση ασχέτως με τη διάρκειά τους (ISO 2631). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικ. 1 – Κάθισμα Agromact με Αερανάρτηση. 

Ρυθμιζόμενο 
προσκέφαλο 

Ανακλινόμενη 
πλάτη 

Οσφυϊκή 
Ρύθμιση πλάτης 

Ρυθμιζόμενα 
μπράτσα 

Ζώνη 
ασφαλείας 

Μηχανισμός απομόνωσης 
οριζόντιων κραδασμών 

Ρύθμιση 
εμπρός - πίσω 

Περιστροφή 20 
μοίρες δεξιά - 
αριστερά 

Αυτόματη 
ρύθμιση βάρους 
έως 150kg 

Αερανάρτηση 
12/24V 

Υφασμάτινο 
κάλυμμα 
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Τελευταία τεχνολογία 

Κάθε μοντέρνο κάθισμα κατασκευάζεται βάσει των αρχών της εργομηχανικής, της επιστήμης του πως 
λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα και πώς μπορούμε να το κρατήσουμε άνετο και παραγωγικό μέσα σε 
περιβάλλον εργασίας όπως η καμπίνα του τρακτέρ. Το 50% όλων των επαγγελματιών είναι καθιστοί κατά 
τη διάρκεια της εργασίας τους. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση είναι περιορισμένη. Για να διατηρήσουμε τη 
λειτουργικότητα και την ικανότητα των συνδέσμων και των μεσοσπονδύλιων δίσκων, πρέπει το εργονομικά 
σχεδιασμένο κάθισμα να υποστηρίζει και να βοηθάει την ευκινησία του χρήστη, επειδή τα καλά καθίσματα 
έχουν σαν αποτέλεσμα την προστασία της υγείας του. 

Τα μοντέρνα τρακτέρ είναι εφοδιασμένα με κάθισμα που περιλαμβάνουν αερανάρτηση. Τα καθίσματα αυτά 
επαναπροσδιορίζουν τον όρο «άνεση εργασίας». Το μαξιλαράκι του καθίσματος είναι συνήθως αρκετά 
φαρδύ και βαθύ για σωστή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στη σημαντική περιοχή των μηρών και 
της μέσης. Ο σχεδιασμός και το ύφασμα του καθίσματος είναι ειδικός για σωστή κυκλοφορία αέρα, το οποίο 
βοηθάει το χρήστη να παραμένει δροσερός και χαλαρός κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Τελευταίες τεχνολογίες είναι και οι διάφορες ρυθμίσεις του καθίσματος. Οι ρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές 
καθώς επιτρέπουν στα καθίσματα να παρέχουν άνετη και ασφαλή θέση σε άτομα διαφόρων μεγεθών, 
καθώς προσαρμόζονται στις εκάστοτε προτιμήσεις και επιτρέπουν ρυθμίσεις της θέσης ανάλογα με την 
κούραση. Για παράδειγμα, η τελευταία εξέλιξη επιτρέπει στο κάθισμα να περιστρέφεται και στις δύο 
κατευθύνσεις προκειμένου να βρίσκεται ο χειριστής πάντα στην ιδανική θέση. Επιπλέον, κάποιες από τις 
βασικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τα μοντέρνα καθίσματα είναι οι παρακάτω: 

 Γωνία και μήκος του κάτω μαξιλαριού, 

 Κίνηση εμπρός/ πίσω του κάτω καθίσματος, 

 Κίνηση εμπρός/ πίσω όλου του καθίσματος, 

 Ρύθμιση γωνίας της πλάτης, 

 Στήριξη της μέσης, 

 Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο, 

 Ρύθμιση ανάλογα με το ύψος και το βάρος του χειριστή. 

 

 
 

 


