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ĮVADAS
Arskametalli gamykla įsikūrusi Somero, pietvakarių Suomijoje. Šis šeimos verslas gyvuoja nuo 
1958 metų. Jau net trys kartos sėkmingai projektuoja ir gamina grūdų tvarkymo įrangą.

Arskametalli konstrukcinių suvirintinių plieno mazgų ir produktų sistemoms bei vidinei kokybės 
kontrolės sistemai suteiktas „CE“ ženklas. Gamybos procesai vykdomi pagal SFS-EN ISO 9001 
standarte nurodytus kokybės sistemos reikalavimus, o laikančiųjų konstrukcijų suvirinimo 
kokybė atitinka SFS-EN ISO 3834-3 standarto reikalavimus. Gamyboje taip pat laikomasi 
esminių SFS-EN ISO 14001 aplinkosaugos valdymo ir OHSAS 18001 saugos valdymo sistemų 
reikalavimų.

Šioje instrukcijoje pateikti „Arska“ kaušinio elevatoriaus surinkimo ir naudojimo nurodymai. 
Perskaitykite šią instrukciją prieš vykdant įrenginio montavimo darbus. Vadovaukitės 
eksploatavimo instrukcijomis ir būtinaisiais saugos nurodymais. Kad įrenginys veiktų tinkamai, 
būtina jį tinkamai sumontuoti, o jį naudoti turi tik apmokyti darbuotojai.

Šią naudojimo instrukciją laikykite prieinamoje vietoje ir duokite ją perskaityti kiekvienam 
naujam darbuotojui.

Prireikus papildomos informacijos ar pagalbos, kreipkitės į platintoją arba į mus.
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Valmistaja
Manufacturer

ARSKAMETALLI OY
Saarentaantie 33, 31400 Somero, Finland

Moottoriteho
Motor power

4.0 kW

Malli
Model

A68

Valmistus n:o.
Production no.

XX68XXX

Valmistusvuosi
Production year

XXXX

Elevaattori A68  /  Elevator A68

PRISTATYMO INFORMACIJA

Pristatytų prekių patikra

Patikrinkite, ar pristatytų pakuočių skaičius atitinka važtaraštyje nurodytus kiekius. Patikrinkite, 
ar pakuotės ir jose esantys daiktai nėra pažeisti. Pažymėkite defektus ir trūkstamas dalis 
važtaraštyje ir apie tai informuokite pervežimų įmonę ir Arskametalli“ Nemontuokite sugedusių 
ar netinkamų dalių.

Garantija

Arskametalli Oy kaušiniams elevatoriams suteikiama 5 metų garantija, kuri pradeda galioti nuo 
įrangos pristatymo dienos. Elektros įrangai suteikiama 1 metų garantija nuo įrangos pristatymo 
dienos.

Garantiniu laikotarpiu įrenginio savininkas privalo nedelsiant informuoti gamintoją apie bet 
kokius įrenginio gedimus ir pateikti paraišką dėl garantinio aptarnavimo. Jei sugedusi įrenginio 
dalis ir pretenzija nepateikiama garantinei patikrai per dvi savaites nuo gedimo atsiradimo, toks 
gedimas nebus laikomas garantinio aptarnavimo atveju. Gamintojas neprisiima atsakomybės už 
tiekėjo suteiktą papildomą garantiją.

Pasinaudoti garantija galima tik tuo atveju, jei įrenginys buvo sumontuotas pagal galiojančius 
įstatymus ir gamintojo nurodymus. Garantija taikoma gamybos ir medžiagų defektams. 
Garantija neapima gedimų, atsiradusių dėl netinkamo sumontavimo, netinkamo naudojimo ir 
techninės priežiūros grafiko nesilaikymo.

Identifikacinė kortelė

Elevatoriaus identifikacinė 
kortelė pritvirtinta ant 
įrenginio pagrindo. Ši kortelė 
patvirtina, kad įrenginys buvo 
pagamintas laikantis ES Mašinų 
direktyvos ir atitinka saugos 
reikalavimus. Identifikacinėje 
kortelėje nurodytas modelio 
ženklinimas, variklio galia, 
pagaminimo metai ir serijos 
numeris. Paraiškoje dėl 
garantinio aptarnavimo ir 
atsarginių dalių užsakyme 
visada nurodykite įrenginio 
serijos numerį.

PAVYZDYS
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ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Gamintojas:
Arskametalli Oy
Saarentaantie 33
FI-31400 Somero, Suomija

Produktas: „Arska“ elevatorius
Modelio ženklinimas: A68, A92, A118

Šiuo dokumentu patvirtiname, kad produktas atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:
• 2006/42/EC  Mašinų direktyva
• 2006/95/EC Žemos įtampos direktyva
• 2004/108/EC  Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (EMS) 

Taikyti darnieji standartai:
• SFS-EN 349 + A1
• SFS-EN ISO 12100
• SFS-EN ISO 13857
• SFS-EN 60204-1:2018

Somero 1.10.2019

Janne Käkönen, Generalinis direktorius
Arskametalli Oy
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SAUGA
Įrenginio montavimo darbus leidžiama atlikti tik tinkamos kvalifikacijos specialistams. 
Montavimo darbus atlikite laikydamiesi galiojančių saugos nurodymų.

Įrenginį naudokite tik pagal jo numatytąją paskirtį. Draudžiama atlikti bet kokias įrenginio 
modifikacijas. Neleistini pakeitimai gali turėti neigiamos įtakos įrenginio veikimui ir saugai. 
Taip pat dėl jų gali sutrumpėti įrenginio tarnavimo laikas. Dėl savavališkai atliktų įrenginio 
modifikacijų garantijos sąlygos nustoja galioti.

Dėl netinkamai atliktų montavimo darbų kyla sužeidimų ar įrangos gedimų rizika. Neteisingai 
sumontuotas įrenginys gali veikti netinkamai. Be to, gali sumažėti jo našumas. Prieš įrenginio 
montavimą, techninę priežiūrą ir naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Bendroji informacija

• Prieš vykdant bet kokius montavimo ar techninės priežiūros darbus, sustabdykite įrenginį ir 
išjunkite maitinimą.

• Įrenginį leidžiama įjungti tik tuo atveju, jei visi liukai, jungtys ir dangčiai yra tinkamai 
sumontuoti, t. y. įrengti taip, kad juos būtų galima atidaryti tik su specialiais įrankiais.

• Įrenginyje sumontuoti visi dangčiai ir įspėjamieji ženklai, kurių reikalaujama pagal ES Mašinų 
direktyvą. Prieš pradedant eksploatuoti įrenginį, peržiūrėkite visus ant įrenginio esančius 
įspėjamuosius ženklus. 

• Visuomet naudokite tinkamus įrankius, patvirtintą kėlimo įrangą ir keltuvus.
• Įsitikinkite, kad turėklai sumontuoti tinkamai ir yra geros būklės.
• Jei įrenginys statomas lauke, varikliams ir pavaroms būtina įrengti apsaugas nuo kritulių.
• Įrenginį naudoti, surinkti ir atlikti jo priežiūros darbus turi daugiau nei 1 asmuo.
• Pirmosios pagalbos rinkinį visuomet laikykite prieinamoje vietoje.
• Darbo zona turi būti švari, sausa ir tinkamai apšviesta.
• Užtikrinkite, kad visi asmenys, kurie naudosis įrenginiu, būtų supažindinti su jo veikimu ir 

saugos nurodymais.
• Tinkamai utilizuokite pakuotes.

Elektrosauga

• Elektros instaliacijos darbus turi atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.
• Būtina sumontuoti apsauginį jungiklį. Jungiklį įrenkite tokioje vietoje, kad lengvai 

pasiektumėte vykdant techninės priežiūros darbus. 
• Įsitikinkite, kad apsauginio jungiklio srovės stipris atitinka variklio srovės stiprį.
• Įsitikinkite, kad eksploatavimo metu prijungtas greičio valdymo įtaiso jungiklis.
• Įsitikinkite, kad elektros įtaisuose nėra nešvarumų, dulkių, drėgmės ar elektrostatinio krūvio.
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Asmeninė sauga

Įrenginio montavimo ir eksploatavimo metu visuomet naudokite asmenines apsaugos priemones:

Kombinezonas
Šalmas Darbo pirštinės

Apsauginė avalynė Klausos apsaugos 
priemonės Apsauginiai akiniai

Signaliniai žodžiai

!  PASTABA!
Pastaboje pateikiami patarimai, kurie palengvina įrenginio montavimą.

!  DĖMESIO!
Jei nepaisoma šio nurodymo, kyla įrenginio sugadinimo pavojus. Be to, įrenginys gali veikti 
netinkamai, jo našumas gali sumažėti.

!  ĮSPĖJIMAS!
Jei nepaisoma šio įspėjimo, galimi itin rimti ar mirtini sužalojimai.
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1. APŽVALGA

DALIS APRAŠYMAS

1 Pagrindas

2 Valymo liukas

3 Greičio valdymo įtaisas

4 Priėmimo anga 4 x Ø 200

5 Vamzdžio apkaba

6 Apkabos plokštelė

7 Trikryptis skirstytuvas

8
A150 pirminio valymo 
įrenginys (papildoma 
įranga)

9 Elevatoriaus galva

10 Variklis su pavara

11
Variklio apsauga nuo 
kritulių (papildoma 
įranga)

12 Patikros liukas

13 Sklendės rankena

14 Priėmimo duobės anga
1 2 3

4

6

5

7

8

9

10

11

13

12

14
13
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Priėmimo duobės 
angos matmenys

1.1. Matmenys

MODELIS A68 A92 / A118
A [mm] 380 550
B [mm] 620 745
C [mm] 275 350
D [mm] 1 220 1 430
E [mm] 1 010 1 230
F [mm] 800 930
G [Ø mm] 210 285
H [mm] 660 805
I [mm] 820 940
J [mm] 250 290
K [mm] 425 455
L [mm] 760 920
M [mm] 390 445
N [mm] 980 1 000
O [mm] 250 300
P [mm] 630 760
Q [mm] 1 000 1 020
R [mm] 380 430

D

F

E

LC

B

H

G

K

I

J

A

PO

QN

RM
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2. MONTAVIMAS 
2.1. Pagrindas

Sumontuokite elevatoriaus pagrindą. Jei reikia, tvirtinimui 
naudokite priėmimo duobės angą. Oro cirkuliacijai palikite 
mažiausiai 5cm tarpą įleidimo angos viršutinėje dalyje.

!  PASTABA!
Pagrindą pastatykite taip, kad galėtumėte atlikti 
visas numatytas jungtis, o valymo liukas būtų lengvai 
pasiekiamoje vietoje.

2.2. Korpuso vamzdžiai

!  DĖMESIO!
Prieš montuojant korpuso vamzdžius įsitikinkite, kad 
pagrindas yra visiškai horizontalioje padėtyje.

Sumontuokite vamzdžius su apkabomis ir apkabų 
plokštelėmis. Montuokite taip, kad sujungimai būtų 
nukreipti ta pačia kryptimi. Viršutinių ir apatinių dalių 
sujungimui nenaudokite tarpiklių.

Vamzdį su patikros liuku montuokite tokiame aukštyje, 
kad būtų paprasta pritvirtinti kaušelius ir įtempti juostą.

2.2.1. Laikikliai (papildoma įranga)

Rekomenduojame kas 6 metrus pritvirtinti korpuso vamzdžius prie kitų konstrukcijų. 
Sumontuokite atraminių plokštelių puses aplink elevatoriaus vamzdžius (ties horizontalia 
šildymo elemento ar sandėliavimo bunkerio jungtimi) (5 vnt. M8x20 + veržlių ir 8 vnt. 
savisriegių). Sumontuokite kampinius strypus (2 vnt.) prie atraminių plokštelių ir šildymo 
elemento horizontalios jungties. Sumontuokite kampinius strypus (2 vnt.) kaip skersines 
atramas.

min. 50mm
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2.3. Galva

!  DĖMESIO!
Prieš užfiksuojant elevatoriaus galvą ir pritvirtinant jos atramas 
įsitikinkite, kad korpuso vamzdžiai nėra pasvirę, o elevatoriaus 
pagrindas ir galva yra lygiagrečioje padėtyje.

Pritvirtinkite elevatoriaus galvą. Sumontuokite trikryptį skirstytuvą 
džiovyklos pusėje.

2.2.2. Sklendės rankenos

Perkiškite rankenėlę per angą 
fiksavimo lanke. Pritvirtinkite 
rankeną dar viena M12 veržle prie 
angos sklendės viršutiniame krašte.

M8x40 varžtu ir veržle pritvirtinkite 
fiksavimo lanką ant korpuso 
vamzdžio tinkamame aukštyje. 
Užfiksuokite rankeną su sukamąja 
rankenėle, esančia ant lanko.

2.4. Variklis su pavara

Nuimkite veleną nuo elevatoriaus galvos ir pritvirtinkite prie 
variklio. Uždėkite variklį ir pleištą ant ašies ir pritvirtinkite 
varžtu ir poveržle. Pritvirtinkite veleną prie galvos.

Sumontuokite alsuoklį aukščiausiame pavaros patikros / 
užpildymo vamzdelyje.

Rekomenduojama montavimo padėtis – variklis nukreiptas 
žemyn (M4). Jei montuojama kitoje padėtyje, būtina patikrinti 
alyvos lygį pavaroje.

!  DĖMESIO!
Optimaliam veikimui užtikrinti,
pavaros sukimosi kryptis turi atitikti
paveikslėlyje pavaizduotą sukimosi kryptį.
Sukimosi kryptis pažymėta rodyklėmis
ant pavaros.
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2.5. Kaušelių juosta

Sumontuokite kaušelių juostą per patikros liuką. 
Įsitikinkite, kad juosta nėra susisukusi.

Priklausomai nuo juostos tipo, viena jos pusė gali 
būti plonesnė. Tuomet juostą uždėkite taip, kad 
plonesnioji pusė būtų nukreipta į skriemulį.

Per patikros liuką įtempkite juostą sujungimo 
įtaisu ir sukabinkite juostos jungtimis. Tam 
naudokite juostoje esančias skyles. Jungties 
varžtus veržkite palaipsniui, kad jį būtų tiesi. 
Veržkite, kol jungtis lengvai įsispaus į juostą.

Ranka pasukite juostą ir patikrinkite, ar ji juda per 
skriemulio vidurį. Jei reikia, atlaisvinkite guolio 
tvirtinimo varžtus ir sureguliuokite. Reguliuojant 
guolio aukštį (ilgais varžtais elevatoriaus galvoje 
ir pagrinde), keičiama juostos padėtis.

Juostos jungtys

Sujungimo įtaisas

Reguliavimo varžtai
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2.6. Kaušeliai

Per patikros liuką pritvirtinkite kaušelius prie juostos, 
naudodami varžtus ir nailonines poveržles. Pirmiausia 
tvirtinkite kaušelius kas metrą, kad išlaikytumėte juostos 
pusiausvyrą. Palaipsniui sudėkite likusius kaušelius.

Nestipriai priveržkite veržles ant skriemulio (elevatoriaus 
galvoje). Skriemulys prispaudžia varžto galvutę prie 
juostos ir neleidžia jai suktis.

Priveržkite iki galo per patikros liuką. Varžto galvutė 
turėtų įsispausti apyt. 1mm į juostos paviršių.

2.7. Grūdų kreiptuvas

Elevatoriaus galvoje esantis grūdų kreiptuvas neleidžia 
medžiagai tekėti atgal į elevatoriaus vamzdį. Sureguliuokite 
taip, kad plokštelė būtų apyt. 7mm nuo kaušelių.

Grūdų 
kreiptuvas

7mm
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2.8. Greičio valdymo įtaisas

Greičio valdymo įtaisas sustabdo elevatorių, jei kaušelių juosta praslysta. Keturiais 
šešiabriauniais varžtais pritvirtinkite valdymo įtaiso korpusą ir jutiklio laikiklį prie pailgintų 
guolio veržlių elevatoriaus pagrinde. Pritvirtinkite suklį prie ašies galo. Sureguliuokite atstumą 
tarp suklio ir jutiklio (3 – 5mm).

!  ĮSPĖJIMAS!
Greičio valdymo įtaiso montavimo darbus leidžiama 
atlikti tik kvalifikuotam elektrikui!

IMPULSINIO JUTIKLIO NUSTATYMŲ VERTĖS
ŽENKLINIMAS APRAŠYMAS

12V Jutiklis + (rudas)

E1 Impulsinis jutiklis (juodas)

0V Jutiklis - (mėlynas)

11 Valdymo kontaktas

14 Į elevatoriaus kontaktorių

A1 El. energija iš elevatoriaus jungiklio

A2 Nulis

80% Impulso dažnis

10s Paleidimo laikas

3 – 5mm
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2.9. Priėmimo angos 

Priėmimo 
duobės anga

Priėmimo anga
 4 x Ø200

Priėmimo anga
 2 x Ø200

SW mobilios 
džiovyklos 

priėmimo anga

JEMA T45 
horizontalaus 
transporterio 

priėmimo anga

AR10408
(A68)

AR10898
(A92/A118)

AR11633
(A68)

AR11701
(A92/A118)

AR11638
(A68)

AR11642
(A92/A118)

AR11709
(A68)

AR11660
(A92/A118)

AR11930
(A68)

AR11936
(A92/A118)

2.10. A150 pirminio valymo įrenginys (papildoma įranga)

Nuimkite elevatoriaus galvos galinę plokštelę ir prijunkite pirminio valymo įrenginio priėmimo 
angą. Pritvirtinkite ventiliatorių prie priėmimo angos su 200mm skersmens apkaba. 

Konstrukcinis vamzdis naudojamas kaip atliekų vamzdis. Galite laisvai nukreipti ventiliatoriaus 
išpūtimo angą. Jei reikia, tarp ventiliatoriaus ir priėmimo angos sumontuokite lenktą vamzdžio 
segmentą. Suprojektuokite vamzdžius taip, kad būtų kuo mažiau posūkių.

!  DĖMESIO!
Nesujunkite ventiliatoriaus ir pirminio valymo įrenginio atliekų vamzdžių.
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2.11. Aptarnavimo platforma (papildoma įranga)

APTARNAVIMO PLATFORMOS 
KOMPONENTAI

DALIS APRAŠYMAS NR. VNT.

1 Žiedas 12586 4

1 Žiedas 12596 4

2 Sija 12581 2

3 Sija 12584 2

4 Atraminė 
plokštelė

12598 4

5 Platforma 12579 1

6 Platforma 13217 1

7 Platforma 12583 2

8 Plokštelė 13212 1

9 Plokštelė 13215 1

10 Plokštelė 13214 2

11 Atraminis 
stulpelis

12521 5

12 Turėklas 
169cm

4

13 Turėklas 
144cm

2

14 Turėklas 
100cm

4

15 Atraminė 
plokštelė

12615 1

16 Kopėčių 
laikiklis

11483 4

17 Kopėčios 2,7m (1)

18 Apsauginis 
lankas

13371 (3)

19 Aptvaro 
turėklas

VK1013 (5)

10

14 12 11
13

12

1183515

7 9 2

2

7

1

1

3 10 4

4

6

16

17

14

18

19
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Pritvirtinkite sijas (12581) prie žiedų (12596 / 12586) M8 varžtais su rutulinėmis galvutėmis ir 
veržlėmis. Varžto galvutė užfiksuojama žiedo viduje.

Su žiedais pritvirtinkite ankstesnes dalis prie elevatoriaus korpuso vamzdžių (1 ar 2 metrų ilgio). 
Naudokite M8x40 varžtus ir veržles. Atkreipkite dėmesį į tinkamą montavimo aukštį
(A: A68 = 365mm ir A92/A118 = 430mm).

Pritvirtinkite sijas nr. 12854 ir atramines plokšteles nr. 12598 su M8x16 varžtais ir M8 veržlėmis. 
Atkreipkite dėmesį į tvirtinimo vietą (B: A68 = 450mm ir A92/A118 = 520mm).

Pritvirtinkite platformą nr. 12579 ir nr. 13217. Skirstytuvo pusėje pritvirtinkite plokštelę nr. 
13215, o priešingoje pusėje – plokštelę nr. 13212. Užfiksuokite platformas nr. 12583 M8x16 
varžtais ir M8 veržlėmis.

B

A
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Sumontuokite 4 atraminius stulpelius (12521) platformos kampuose ir vieną ties įėjimu. Įėjimas 
įrengiamas elevatoriaus varikliui priešingoje pusėje. Įėjimo angos plotis – 410mm. Naudokite 
M8x16 varžtus ir M8 veržles.

Pritvirtinkite turėklus prie stulpelių 4,2x13 savisriegiais.

Pritvirtinkite atraminę plokštelę (12615) tarp elevatoriaus galvos ir įėjimo šoninio stulpelio 
4,2x13 savisriegiais.

Užfiksuokite platformą 6,3x19 savisriegiais, 6 vnt. / žiedui.

410

1000

1440
1690
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2.12. Motorizuota sklendė (papildoma įranga)

Dviem M10 veržlėmis pritvirtinkite veleninio variklio trauklės laikiklį prie angos sklendės 
viršutiniame krašte. Prie elevatoriaus korpuso vamzdžių pritvirtinkite veleninio variklio apkabą. 
Nepriveržkite varžtų ir veržlių iki galo. Pritvirtinkite veleninį variklį prie laikiklių. Sumontuokite 
maitinimo šaltinį šalia variklio apkabos.

2.12.1. Elektros jungtys
Nuotolinis valdymas: Prijunkite veleninio variklio jungiamąjį kabelį (6,3 mm kištukas) ir 
valdiklio jungiamąjį kabelį (DIN jungtis) prie maitinimo šaltinio. Prijunkite maitinimo laidą.

Valdymas iš valdymo skydo: Prijunkite veleninio variklio jungiamąjį kabelį (6,3mm 
kištukas) ir valdiklio jungiamąjį kabelį (DIN jungtis) prie maitinimo šaltinio. Jungiamąjį 
laidą prie valdymo skydo turi prijungti elektrikas. Prijungimo instrukcijos pateiktos 
valdymo skydo grandinės schemoje. Prijunkite maitinimo laidą.
Automatinis režimas reguliuojamas valdymo skydo laiko relėmis. 

2.12.2. Baigiamieji darbai
Veleninis variklis turi būti VIRŠUTINĖJE padėtyje. Patikrinkite, ar elevatoriaus sklendė 
atidaryta. Priveržkite veleninio variklio apkabą prie elevatoriaus korpuso vamzdžių ir 
pritvirtinkite trauklės laikiklį prie sklendės. Nuleiskite veleninį
variklį ŽEMYN ir pakelkite Į VIRŠŲ, kad patikrintumėte, ar
sklendė tinkamai užsidaro, kai variklis yra APATINĖJE
padėtyje. Jei veleninis variklis per stipriai atkelia
sklendę nuo elevatoriaus pagrindo, pakeiskite
žiedinio laikiklio padėtį.

Maitinimo laidas

Signalinis laidas

Veleninio variklio
jungiamasis laidas
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3. EKSPLOATAVIMAS

3.1. Parengimas eksploatavimui

Įsitikinkite, kad tinkamai uždaryti visi liukai, dangčiai ir vamzdžių jungtys. Nepalikite atvirų 
vamzdžių jungčių. Jei reikia, į tokią jungtį įstatykite metro ilgio vamzdžio segmentą. 

Ranka pasukite juostą ir patikrinkite, ar ji juda per skriemulio vidurį. Sureguliuokite, jei reikia.

Patikrinkite, ar variklis sukasi reikiama kryptimi. 

3.2. Procedūros, kurias būtina atlikti prieš kiekvieną sezoną

Patikrinkite kaušelių juostos įtempimą. Patikrinkite, ar juosta juda per skriemulių vidurį.

Patikrinkite grūdų kreiptuvo atstumą iki kaušelio (žr. 2.7 žingsnį).

Įsitikinkite, kad elevatorius tuščias. Uždarykite visus liukus ir dangčius.

Patikrinkite, ar tinkamai veikia skirstytuvas ir greičio valdymo įtaisas. Patikrinkite guolius ir 
sutepkite, jei reikia.
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4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
!  ĮSPĖJIMAS!

Išjunkite maitinimą iš tinklo prieš vykdant bet kokius techninės priežiūros darbus.

4.1. Bendrosios procedūros

Kasmet tikrinkite, ar varžtai tinkamai priveržti, ar netrūksta konstrukcijos dalių, ar nėra rūdžių. 
Pakeiskite pažeistas dalis.

Kasmet išvalykite nešvarumus iš įrenginio pagrindo ir galvos. Valymo šepečiu nuvalykite 
korpuso vamzdžius.

Prieš kiekvieną sezoną patikrinkite guolius ir sutepkite, jei reikia.

4.2. Kaušelių juostos įtempimas

Po pirmo sezono priveržkite kaušelių juostą per patikros liuką. Nuimkite kaušelius, esančius 
netoli juostos jungties. Pritvirtinkite sujungimo įtaisą prie juostos, atlaisvinkite jungtį ir 
įtempkite juostą iki 1 % jos ilgio. Nupjaukite juostos perteklių ir pritvirtinkite juostą juostos 
jungtimis.

Pritvirtinkite nuimtus kaušelius. Ranka pasukite juostą ir patikrinkite, ar ji juda per skriemulio 
vidurį. Sureguliuokite, jei reikia.
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4.3. Variklis su pavara

Patikrinkite alyvos lygį prieš pradedant eksploatuoti, o toliau – kas metus. Keiskite alyvą kas 
5000 darbo valandų, bet ne rečiau kaip kas 3 metus.

4.3.1. STM Hoyer

4 kW pavarose visuomet turi būti bent 0,9 l alyvos.
5,5 kW ir 7,5 kW pavarose (M4 montavimo padėtyje) turi būti 1,5 l alyvos.
Tinkamą alyvos rūšį pasirinkite pagal žemiau pateiktą lentelę.

AGIP ARAL BP CASTROL CHEVRON ESSO KLÜBER
Blasia SX 
(vain 220)

Degol PAS Enersyn 
EPX

Alphasyn 
EP

Tegra 
Synthetic 
Gear

Spartan S 
EP

Klübersynth 
EG 4

MOBIL OPTIMOL Q8 SHELL TEXACO TOTAL TRIBOL
Mobilgear 
SHC XMP

Optigear 
Synthetic A

El Greco Omala S4 
GXV

Pinnacle 
EP

Carter SH 1510

 

4.3.2. Bonfiglioli

4 kW pavarose visuomet turi būti bent 1,8 l alyvos.
5,5 kW ir 7,5 kW pavarose turi būti 3,5 l alyvos. 
Tinkamą alyvos rūšį pasirinkite pagal žemiau pateiktą lentelę.

AGIP ARAL BP CASTROL CHEVRON ESSO KLÜBER
Blasia S Degol GS Enersyn 

SG-XP
Alphasyn 
PG

HiPerSYN Glycolube Klübersynth 
GH 6

MOBIL OPTIMOL Q8 SHELL TEXACO TOTAL TRIBOL
Glygoyle 
HE

Optiflex A Gade Omala S4 
WE

Synlube 
CLP

Carter SY 800
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5. GEDIMŲ DIAGNOSTIKA

GEDIMAS PRIEŽASTIS VEIKSMAI

Elevatorius veikia 
kelias sekundes ir 
sustoja

Kaušelių juosta atsilaisvinusi Įtempkite ir sureguliuokite 
kaušelių juostą; įsitikinkite, kad 
juostos sujungimo siūlė yra tiesi

Neveikia greičio valdymo įtaisas Patikrinkite impulso dažnį (80%) / 
Sureguliuokite atstumą tarp suklio 
ir jutiklio (3–5 mm) (žr. 2.8. žingsnį)

Greičio valdymo įtaiso gedimas 
(pažeistas jutiklis arba jo 
jungiamasis laidas; pažeista 
greičio valdymo įtaiso relė)

Patikrinkite jutiklio padėtį 
/ Kreipkitės į elektriką, kad 
patikrintų elektros jungtis

Nepavyksta paleisti 
elevatoriaus variklio

Suveikusi variklio šiluminės 
apsaugos relė

Atstatykite šiluminės apsaugos 
relę

Sudegęs / suveikęs saugiklis Pakeiskite arba atstatykite saugiklį

Pažeistas variklio paleidiklis Kreipkitės į elektriką, kad 
patikrintų paleidiklį

Maitinimo įtampos sutrikimas 
(neveikia viena pavara)

Kreipkitės į elektriką, kad 
patikrintų maitinimo įtampą

Elevatorius sunkiai 
pasileidžia

Užsikimšę elevatoriaus ar 
išleidimo vamzdžiai

Ištuštinkite elevatorių / pašalinkite 
kliūtį

Elevatorius veikia, 
tačiau išsijungia

Perkrova Sumažinkite į elevatorių 
paduodamą srautą

Kliūtis išleidimo vamzdžiuose Pašalinkite kliūtį

Kaušelių juosta nuslysta Įtempkite ir sureguliuokite 
kaušelių juostą; įsitikinkite, kad 
juostos sujungimo siūlė yra tiesi

Neveikia greičio valdymo įtaisas Patikrinkite impulso dažnį (80%) / 
Sureguliuokite atstumą tarp suklio 
ir jutiklio (3–5 mm) (žr. 2.8. žingsnį)

Per mažas 
elevatoriaus našumas

Netinkamas variklio maitinimas 
(Y-Δ)

Kreipkitės į elektriką, kad 
patikrintų variklio maitinimą

Netinkama grūdų kreiptuvo 
padėtis

Atstumas iki kaušelių turi būti apyt. 
7mm (žr. 2.7. žingsnį)



 Arskametalli Oy | A30-1001-LT-202208 | 25

GEDIMAS PRIEŽASTIS VEIKSMAI

Elevatorius barška Kaušelių juosta atsilaisvinusi Įtempkite ir sureguliuokite 
kaušelių juostą; įsitikinkite, kad 
juostos sujungimo siūlė yra tiesi

Kaušeliai nukrito nuo juostos Patikrinkite kaušelių sujungimus ir 
pakeiskite pažeistus kaušelius

Netinkamai užfiksuotas guolis, 
ašis nejuda į šonus

Patikrinkite guolio reguliavimo 
varžtus, priveržkite, jei reikia

Elevatoriaus korpuso vamzdžiai 
atsilaisvino jungtyse arba yra 
pasvirę

Patikrinkite jungtis ir ištiesinkite 
korpuso vamzdžius

Netinkama grūdų kreiptuvo 
padėtis

Atstumas iki kaušelių turi būti apyt. 
7mm (žr. 2.7. žingsnį)

Girdisi bildėjimas 
arba guoliai įkaista

Pažeisti guoliai Pakeiskite guolius

Kaista variklis su 
pavara

Netinkamas variklio maitinimas 
(Y-Δ)

Kreipkitės į elektriką, kad 
patikrintų variklio maitinimą

Nepakankamas alyvos lygis 
pavaroje

Patikrinkite alyvos lygį ir 
pripildykite, jei reikia

Pažeista pavara Pakeiskite pavarą / variklį
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6. SVORIŲ SĄRAŠAS
A68

AUKŠTIS [m] SVORIS [kg]

7,26 392

7,76 397

8,26 401

8,76 413

9,26 431

9,76 433

10,26 450

10,76 463

11,26 480

11,76 482

12,26 500

12,76 512

13,26 530

13,76 532

14,26 549

14,76 562

15,26 579

15,76 581

16,26 598

16,76 611

17,26 628

17,76 631

18,26 648

18,76 640

19,26 658

19,76 660

20,26 677

A92
AUKŠTIS [m] SVORIS [kg]

10,0 624

10,5 647

11,0 663

11,5 686

12,0 693

12,5 716

13,0 731

13,5 755

14,0 762

14,5 785

15,0 800

15,5 824

16,0 831

16,5 854

17,0 869

17,5 893

18,0 900

18,5 934

19,0 949

19,5 973

20,0 979

20,5 1003

21,0 1018

21,5 1042

22,0 1048

22,5 1072

23,0 1087

23,5 1111

24,0 1117

A118
AUKŠTIS [m] SVORIS [kg]

10,0 648

10,5 672

11,0 688

11,5 712

12,0 719

12,5 743

13,0 759

13,5 783

14,0 790

14,5 815

15,0 830

15,5 855

16,0 862

16,5 886

17,0 902

17,5 926

18,0 933

18,5 957

19,0 973

19,5 997

20,0 1005

20,5 1029

21,0 1045

21,5 1069

22,0 1076

22,5 1100

23,0 1116

23,5 1140

24,0 1147
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PASTABOS 



Arskametalli Oy
Saarentaantie 33

FI-31400 Somero, Suomija

www.arskametalli.lt

Visos teisės saugomos.


