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IEVADS
Arskametalli ražotne atrodas Somijas dienvidrietumu daļā. Šis ģimenes uzņēmums darbojas jau 
trīs paaudzēs un tas ir izgatavojis graudu apstrādes iekārtas jau kopš 1958. gada.

Uzņēmumam Arskametalli ir piešķirts CE marķējums strukturāliem metinātiem tērauda 
mezgliem un ražojumu sistēmām, kā arī iekšējās kvalitātes kontrolei. Darbību pamatā ir SFS-
EN ISO 9001 kvalitātes sistēma un slodzes nesošās konstrukcijas atbilst SFS-EN ISO 3834-
3 metināšanas prasībām. Ekspluatācijā tiek ņemtas vērā  SFS-EN ISO 14001 vides un OHSAS 
18001 drošības vadības sistēmas pamatprasības.

Šajā rokasgrāmatā ir apkopotas elevatora Arska montāžas un ekspluatācijas instrukcijas. Pirms 
elevatora uzstādīšanas izlasiet visu šo rokasgrāmatu. Iepazīstieties ar lietošanas instrukcijām 
un nepieciešamajām drošības instrukcijām. Veiksmīga uzstādīšana un iepriekš apmācīti 
darbinieki nodrošina pareizas un funkcionālas darbības.

Glabājiet šo rokasgrāmatu pieejamā vietā, lai to var pārlasīt cik bieži nepieciešams, kā arī 
iepazīstiniet ar to jaunus darbiniekus. Ja jums ir nepieciešama jebkāda papildu informācija vai 
palīdzība, lūdzu sazinieties ar izplatītāju vai ar mums (www.arskametalli.lv).
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PIEGĀDES INFORMĀCIJA

Preču pārbaude

Pārbaudiet, vai iepakojumu skaits atbilst iepakojumu sarakstā norādītajam un vai iepakojums 
un prece ir bez bojājumiem. Atzīmējiet iepakojuma sarakstā visus bojājumus un trūkstošos 
materiālus un ziņojiet transporta uzņēmumam un Arskametalli par nepilnībām. Neuzstādiet 
bojātus vai neatbilstošus materiālus.

Garantija

Arskametalli elevatoriem piešķir 5 gadu rūpnīcas garantiju no piegādes datuma.
Elektroierīcēm ir 1 gada rūpnīcas garantija no piegādes datuma.

Garantijas noteikumi nosaka, ka preces īpašniekam ir nekavējoties jāaizpilda pieteikums un 
ir jāpaziņo par preces bojājumiem ražotājam. Ja bojātā detaļa un garantijas pieteikums nav 
piegādāts ražotājam divu nedēļu laikā pēc bojājuma konstatēšanas, tad tas netiks uzskatīts kā 
garantijas jautājums. Ražotājs nav atbildīgs par papildu garantiju, kuru nodrošina izplatītājs.

Garantijas noteikumi nosaka, ka montāžas laikā tiek ievēroti pasūtījuma un ražotāja norādījumi. 
Garantija attiecas uz ražošanas un materiālu defektiem. Garantija neattiecas uz defektiem, ko 
izraisījusi nepareiza montāža, neatbilstoša lietošana, vai apkopes noteikumu neievērošana.

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

Datu plāksne

Elevatora datu plāksne 
atrodas tā apakšējā daļā. 
Uz plāksnes ir norādīts, ka 
ražojums ir ražots saskaņā 
ar Eiropas Savienības 
Mašīnu direktīvas 
noteikumiem un tas atbilst 
drošības prasībām. Uz 
plāksnes ir norādīts modeļa 
nosaukums, dzinēja jauda, 
izgatavošanas gads un 
sērijas numurs. Vienmēr 
norādiet sērijas numuru, ja 
jums ir kādas sūdzības vai 
nepieciešama rezerves daļu 
pasūtīšana.

PIEMĒRS 
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EIROPAS SAVIENĪBAS ATBILSTĪBAS
DEKLARĀCIJA
Ražotājs:
Arskametalli Oy
Saarentaantie 33
FI-31400 Somero, Somija

Produkts: Arska elevators
Modeļa nosaukums: A68, A92, A118

Mēs apliecinām, ka produkts atbilst šādām direktīvām:
• 2006/42/EC  Mašīnu direktīva
• 2006/95/EC Zemsprieguma direktīva
• 2004/108/EC  Direktīva uz elektromagnētisko savietojamību (EMC) 

Izmantotie, saskaņotie standarti:
• 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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DROŠĪBA
Iekārtas uzstādīšana jāveic personai, kura ir atbilstoši apmācīta. Montāžas darbu laikā lūdzam 
ievērot drošības noteikumus.

Izmantojiet iekārtu tikai tam paredzētajam mērķim. Neveiciet nekādas iekārtas modifikācijas. 
Neatļautas modifikācijas var radīt funkciju traucējumus, kā arī ietekmēt tās drošību un iekārtas 
lietošanas laiku. Jebkāda veida modifikācija pārtrauc garantiju. 

Nepareizas montāžas rezultātā var rasties traumas vai arī iekārtas bojājumi. Nepareizi uzstādīta 
iekārta var nedarboties pareizi, kā arī var samazināties tās darba jauda. Rūpīgi izlasiet šo 
rokasgrāmatu pirms montāžas, ekspluatācijas vai lietošanas.

Vispārīga informācija

• Pirms jebkuru apkopes vai uzstādīšanas darbu veikšanas, lūdzu izslēdziet iekārtu un 
atvienojiet to no strāvas.

• Iekārtu nedrīkst iedarbināt, ja visas lūkas, savienojumi un pārsegi nav uzstādīti tā, ka tos var 
atvērt tikai ar darbarīkiem.

• Iekārta ir aprīkota ar pārsegiem un brīdinājuma uzlīmēm saskaņā ar ES Mašīnu direktīvu. 
Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā, pievērsiet uzmanību visām brīdinājuma uzlīmēm.

• Vienmēr lietojiet atbilstošus instrumentus, celšanas iekārtas un celtņus.
• Pārliecinieties, ka margas ir pareizi uzstādītas un tās ir labā stāvoklī.
• Ja iekārta ir uzstādīta ārā, tad motoriem un pārnesumiem jābūt apsegtiem ar lietus 

pārsegiem.
• Nelietojiet iekārtu viens pats, kā arī neveiciet apkopes un uzstādīšanas darbus vienatnē.
• Pirmās palīdzības komplektu turiet pieejamā vietā visu laiku.
• Pārliecineties, ka darba zona ir tīra, sausa un labi apgaismota.
• Pārliecinieties, vai persona, kas ir atbildīga par iekārtas lietošanu, ir iepazinusies ar iekārtas 

funkcijām un drošības rīkojumiem.
• Iepakojums ir jāutilizē atbilstoši noteikumiem un prasībām.

Elektrodrošība

• Personai, kura uzstāda elektroierīces, ir jābūt profesionālai, ar atbilstošu izglītību.
• Drošības slēdzim jābūt uzstādītam visu laiku un jāatrodas vietā, lai to ir viegli aizsniegt 

apkopes darbu laikā.
• Pārliecinieties, ka motora pārsega slēdzis ir iestatīts labajā ampērā attiecībā pret motoru.
• Pārliecinieties, ka ātruma kontrolslēdzis ir pievienots lietošanas laikā.
• Pārliecinieties, ka elektroierīcēs nav netīrumu, putekļu, mitruma vai elektrostatiskā strāva.
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Personiskā drošība

Vienmēr lietojiet personiskos aizsarglīdzekļus, kad lietojiet iekārtu vai veiciet montāžas darbus:

Kombinezons 
Drošības ķivere Darba cimdi

Aizsargapavi Dzirdes aizsarglīdzekļi Aizsargbrilles

Signālvārdi

!  IEVĒROT!
Teksts ar norādi IEVĒROT ir informatīvs, tajā ir paskaidrots kā atvieglot uzstādīšanas procesu.

!  UZMANĪBU!
Ja netiek ievērota informācija, kas norādīta tekstā ar uzrakstu UZMANĪBU, tad var rasties 
iekārtas bojājumi. Tas var radīt nepareizu celtņa darbību vai arī iekārtas jaudas samazināšanos.

!  BRĪDINĀJUMS!
Ja netiek ievērotas BRĪDINĀJUMA teksta norādes, tad tas var radīt nopietnus vai dzīvībai 
bīstamus ievainojumus.
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1. PĀRSKATS

DETAĻA APRAKSTS

1 Apakšējā daļa

2 Tīrīšanas lūka

3 Ātruma kontrole

4 Ieeja 4 x Ø200

5 Caurules savienojums

6 Skavas plāksne

7 Trīsvirzienu dalītājs

8 Priekštīrītājs A150 
(pieejams papildus)

9 Galva

10 Motorreduktors

11
Lietus pārsegs 
motoram (pieejams 
papildus)

12 Pārbaudes lūka

13 Aizvars

14 Ieplūdes šahtas ieeja1 2 3

4

6

5

7

8

9

10

11

13

12

14
13
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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

Ieplūdes šahtas 
sienas atvere

1.1. Izmēri

D

F

E

LC

B

H

G

K

I

J

A

PO

QN

RM
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2. UZSTĀDĪŠANA 
2.1. Apakšējā daļa

Nostipriniet elevatora apakšējo daļu nepieciešamajā 
vietā. Ja nepieciešams, izmantojiet ieplūdes šahtas ieeju. 
Atstājiet vismaz 50mm atstarpi līdz ieplūdes augšējai daļai 
nomaināmajam gaisam.

!  IEVĒROT!
Novietojiet elevatora apakšējo daļu tā, lai būtu viegli piekļūt 
tīrīšanas lūkai un varētu izveidot visus plānotos savienojumus.

2.2. Virsbūves caurules

!  UZMANĪBU!
Pārliecinieties, ka apakšējā daļa atrodas horizontālā pozīcijā, 
pirms virsbūves cauruļu uzstādīšanas.

Uzstādiet caurules, izmantojot stiprinājumus un skavas. 
Savienojumiem jābūt vērstiem vienam pret otru. Pievienojot 
apakšējās un galvas daļas, nelietojiet skavas plāksnes.

Uzstādiet cauruli ar pārbaudes lūku tādā augstumā, lai varētu 
nospriegot siksnu un uzstādīt kausus.

2.2.1. Atbalsts (pieejams papildus)

Iesakām balstīt elevatoru no virsbūves caurulēm uz citām konstrukcijām ik pēc 6 metriem. 
Uzstādiet atbalsta plāksnes puses ap elevatora caurulēm pie horizontālas siltumkameras 
vai glabāšanas tvertnes (5 gab. M8x20 + uzgrieznis un 8 gab. urbja skrūves). Uzstādiet 
stūra stieņus (2 gab.), lai balstītu plāksnes un varētu karsēt šūnu horizontālās šuves. 
Uzstādiet stūra stieņus (2 gab.) kā diagonālu balstu.

min. 50mm
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2.3. Galva

!  UZMANĪBU!
Pārliecinieties, ka virsbūves caurules ir taisnas un, ka celtņa galva un 
apakšdaļa ir paralēlas, pirms galvas pievienošanas un atbalstīšanas.

Uzstādiet galvu nepieciešamajā vietā. Uzstādiet trīsvirzienu dalītāju 
žāvētāja virzienā.

2.2.2. Aizvars

Izveriet rokturi caur atveri 
atturgredzenā. Piestipriniet rokturi 
ar citu M12 uzgriezni pie aizvara 
augšējās malas cauruma. 

Piestipriniet atturgredzenu 
piemērotā augstumā pie elevatora 
virsbūves caurules ar M8x40 
skrūvi un uzgriezni. Nobloķējiet 
rokturi ar rokas pogu.

2.4. Motorreduktors

Noņemiet atblasta sviru no celtņa galvas un piestipriniet pie 
motora. Uzstādiet motoru un ķīli pie ass un piestipriniet tos ar 
skrūvi un blīvi. Piestipriniet atblasta sviru atpakaļ pie celtņa 
galvas.

Uzstādiet spiediena izlīdzinātāju pārnesuma augstākā 
uzpildes/pārbaudes aizbāžņa vietā.

Ieteicamā uzstādīšanas pozīcija - motors ir vērsts uz leju (M4). 
Citu uzstādīšanas pozīciju gadījumā ir jāpārbauda
pareizais pārnesumu eļļas līmenis.

!  UZMANĪBU!
Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju,
pārnesuma griešanās virzienam
jābūt tādam, kā parādīts attēlā.
Rotācijas virziens ir atzīmēts ar
bultiņām pie motora pārnesuma.
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2.5. Kausa siksna

Uzstādiet celtņa kausa siksnu caur pārbaudes lūku. 
Pārliecinieties, vai siksna nav sagriezusies.

Atkarībā no siksnas veida, gumijas slānis var būt plānāks 
siksnas otrā pusē - tādā gadījumā, uzstādiet siksnas 
plānāko pusi pret skriemeli.

Nostipriniet siksnu, izmantojot savienotājierīci, caur 
pārbaudes lūku, un savienojiet siksnu ar siksnas 
savienojumu. Pakāpeniski pieskrūvējiet skrūves 
savienojumā, lai tās būtu taisnas. Turpiniet pieskrūvēt līdz 
savienojumi (locītavas) ir nedaudz iespiedušās siksnā.

Pagriežot siksnu ar roku, pārbaudiet, vai kausa 
siksna griežoties atrodas uz skriemeļu vidusdaļas. 
Ja nepieciešams, noregulējiet, atskrūvējot gultņu 
stiprinājumu skrūves. Regulējot gultņu augstumu (ar 
garām sprostskrūvēm celtņa galvā un apakšdaļā), 
mainīsies siksnas pozīcija.

Siksnas
savienojumi

Savienotā-
jierīce

Sprost-
skrūves
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2.6. Kausi

Piestipriniet kausus pie siksnas ar siksnas 
skrūvēm un Nyloc pretuzgriežņiem caur 
pārbaudes lūku. Piestipriniet kausus apmēram ik 
pēc viena metra, lai saglabātu siksnas līdzsvaru. 
Vienmērīgi piestipriniet pārējos kausus. 

Pievelciet uzgriežņus, kas atrodas uz elevatora 
galvas skriemeļa virspuses. Skriemelis piespiež 
skrūves galvu pie siksnas un neļauj tai rotēt. 

Veiciet pēdējo nostiprināšanu caur pārbaudes 
lūku. Skrūves galvai ir jāspiež aptuveni 1mm 
zem siksnas virsmas.

2.7. Ražas vadierīce

Ražas vadierīce, kas atrodas elevatora 
galvā, novērš materiālu aizplūšanu atpakaļ 
elevatora caurulē. Noregulējiet plāksni 
apmēram 7mm attālumā no kausiem.

Ražas
vadierīce

7mm
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2.8. Ātruma kontrolierīce

Ātruma kontrolierīce aptur celtni, ja kausa siksna izslīd. Piestipriniet regulatora korpusu un 
sensora kronšteinu pie celtņa apakšējās daļas pagarinājuma uzgriežņiem ar četrām sešstūra 
galvas skrūvēm. Piestipriniet vārpstu pie ass gala. Noregulējiet attālumu starp vārpstu un 
sensoru (3 - 5mm).

!  BRĪDINĀJUMS!
Ātruma kontrolierīci drīkst pievienot tikai 
speciālists ar atbilstošu elektriķa izglītību!

IMPULSA SENSORA IESTATĪJUMU VĒRTĪBAS
APZĪMĒJUMS APRAKSTS

12V Sensors + (brūns)

E1 Sensora impulss (melns)

0V Sensors - (zils)

11 Kontrolnorāde

14 Elevatora kontaktoram

A1 Elektrība no celtņa slēdža

A2 Nulle

80% Impulsu frekvence

10s Starta laiks

3 – 5mm
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2.9. Ieplūdes 

Ieplūdes šahtas 
ieplūdes atvere

Ieplūdes atvere
4 x Ø200

Ieplūdes atvere
2 x Ø200

SW mobilā 
žāvētāja 

ieplūdes atvere

JEMA T45 
konveijera 

ieplūdes atvere

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. Priekštīrītājs A150 (pieejams papildus)

Noņemiet elevatora galvas gala plāksni un pievienojiet priekštīrītāja ieplūdes atveri. 
Pievienojiet ventilatoru atverei ar diametru Ø200. 

Spirālveida cauruli izmanto kā atkritumu cauruli. Ventilatora izejas atveri var viegli vadīt 
nepieciešamajā virzienā. Veidojiet cauruļvadus ar minimāliem pagriezieniem.

!  UZMANĪBU!
Nesavienojiet apakšējā ventilatora un priekštīrītāja atkritumu caurules.
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2.11. Tehniskā platforma (pieejams papildus)

TEHNISKĀS PLATFORMAS 
SASTĀVDAĻAS

DETAĻA APRAKSTS NO. GAB.

1 Kronšteins 
(apmale)

12586 4

1 Kronšteins 
(apmale)

12596 4

2 Sija 12581 2

3 Sija 12584 2

4 Atbalsta 
plāksne

12598 4

5 Platforma 12579 1

6 Platforma 13217 1

7 Platforma 12583 2

8 Plāksne 13212 1

9 Plāksne 13215 1

10 Plāksne 13214 2

11 Balsts 12521 5

12 Margas 
169cm

4

13 Margas 
144cm

2

14 Margas 
100cm

4

15 Atbalsta 
plāksne

12615 1

16 Kāpņu 
stiprinājums

11483 4

17 Kāpnes 
2,7m

(1)

18 Stīpa 13371 (3)

19 Režģa 
balsts

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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Pievienojiet sijas (12581) pie kronšteineim (apmalēm) (12596/12586) ar M8 skrūvēm (ar apaļu 
galvu) un uzgriežņiem. Skrūves galva paliek kronšteina (apmales) iekšpusē. 

Pievienojiet iepriekšējās daļas pie elevatora virsbūves caurulēm (vienu vai divus metrus garām) 
ar kronšteiniem (apmalēm). Izmantojiet M8x40 skrūves un uzgriežņus. Ievērojiet pareizu 
uzstādīšanas augstumu (izmērs A: A68 = 365mm un A92/A118 = 430mm). 

Pievienojiet sijas 12854 un atbalsta plāksnes 12598 ar M8x16 skrūvēm un M8 uzgriežņiem. 
Iegaumējiet uzstādīšanas vietu (izmēri B: A68 = 450mm un A92/A118 = 520mm).

Pievienojiet platformu 12579 un 13217. Pievienojiet plāksni 13215 pie sadalītāja gala un plāksni 
13212 pie pretējās puses. Piestipriniet platformas 12583 ar M8x16 skrūvēm un M8 uzgriežņiem.

B

A
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Piestipriniet balstus 12521 (4 gabali) pie platformas stūriem un vienu ejas malā. Novietojiet eju 
pretējā elevatora motorreduktora pusē. Ejas platums ir 410mm. Izmantojiet M8x16 skrūves un 
M8 uzgriežņus. 

Piestipriniet margas pie balstiem ar 4,2x13 urbšanas skrūvēm. Piestipriniet atbalsta plāksni 
12651 starp elevatora galvu un ejas malu ar 4,2x13 urbšanas skrūvēm. 

Nostipriniet platformas stiprinājumus ar 6,3x19 urbšanas skrūvēm, 6 gabalas vienam 
kronšteinam (apmalei).

410

1000

1440
1690
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2.12. Motorizēts aizbīdnis (pieejams papildus)

Uzstādiet vārpstas motora stieņa kronšteinu ar diviem M10 uzgriežņiem aizbīdņa augšējās malas 
atverē. Uzstādiet vārpstas motora stiprinājuma kronšteinu pie elevatora korpusa caurulēm. 
Atstājiet skrūves un uzgriežņus vaļīgus. Uzstādiet vārpstas motoru pie kronšteiniem. Uzstādiet 
strāvas padevi pie stiprinājuma kronšteina.

2.12.1. Elektriskie savienojumi
Tālvadības pults: Pievienojiet vārpstas motora savienošanas kabeli (6,3mm kontakt-
spraudnis) un kontrollera savienošanas kabeli (DIN savienojums) strāvas avotam. 
Pievienojiet strāvas vadu.

Vadības paneļa vadība: Pievienojiet vārpstas motora savienošanas kabeli (6,3mm 
kontaktspraudnis) un kontrollera savienošanas kabeli (DIN savienojums) strāvas avotam. 
Elektriķim ir jāpievieno savienojošais kabelis vadības panelim. Pievienošanas instrukcijas 
ir pieejamas sadaļā par vadības paneļa shēmām. Pievienojiet strāvas vadu. Automātisko 
režīmu regulē vadības paneļa laika releji. 

2.12.2. Pabeigšana
Atstājiet vārpstas motoru pozīcijā UP. Pārliecinieties, vai ir atvērts celtņa aizvars. Pievelciet 
stingrāk vārpstas motora stiprinājuma kronšteinu pie elevatora korpusa caurulēm un 
uzstādiet stieņa kronšteinu pie aizbīdņa. Darbiniet vārpstas
motoru uz leju (DOWN) un uz augšu (UP), un pārliecinieties,
ka aizbīdnis cieši aizveras, kad vārpstas motors
atrodas pozīcijā DOWN. Ja vārpstas motors pārāk
strauji paceļ aizbīdni attiecībā pret elevatora
apakšējās daļas vāku, pārvietojiet
stiprinājuma kronšteinu.

Divdzīslu vads

Signālkabelis

Vārpstas motora 
savienošanas kabelis
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3. EKSPLUATĀCIJA

3.1. Darbības pirms nodošanas ekspluatācijā

Pārliecinieties, ka visas lūkas, vāki un caurules ir aizvērtas. Cauruļu savienojumi nedrīkst būt 
atvērti - ja nepieciešams, pievienojiet vienu metru garu cauruli savienojumam. 

Ar roku pagrieziet siksnu, pārbaudiet vai kausu siksna kustās pa skriemeļu vidu. Noregulējiet, ja 
nepieciešams. 

Pārbaudiet pareizo motora griešanās virzienu. 

3.2. Darbības pirms katras sezonas

Pārbaudiet kausa siksnas stingrību un vai tā darbojas skriemeļu vidū. 

Pārbaudiet ražas vadierīces attālumu līdz kausiem (skatīt punktu 2.7.).

Pārliecinieties, ka elevatora ir tukšs. Aizveriet visas lūkas un vākus. 

Pārbaudiet vai sadalītājs un ātruma kontrolierīce darbojas. Pārbaudiet gultņus, ieeļļojiet, ja 
nepieciešams. 
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4. APKOPE

!  BRĪDINĀJUMS!
Izslēdziet galveno strāvas padevi pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas.

4.1. Vispārīgās darbības

Katru gadu pārbaudiet vai skrūves ir cieši pieskrūvētas, neviena detaļa netrūkst, un uz iekārtas 
nav rūsas. Nomainiet bojātās detaļas. 

Notīriet netīrumus no apakšējās daļas un galvas detaļām katru gadu. Elevatora caurules tīriet ar 
tīrīšanas birstēm. 

Pēc katras sezonas pārbaudiet gultņus un ieeļļojiet, ja nepieciešams.

4.2. Kausa siksnas pievilkšana

Pēc pirmās darba sezonas nostipriniet siksnu caur pārbaudes lūku. Noņemiet kausus no siksnas 
savienojuma. Pievienojiet savienotājierīci pie siksnas, atveriet savienojumu un nostipriniet 
siksnu attiecībā pret 1% no siksnas kopējā garuma. Nogrieziet lieko siksnu un nostipriniet 
pārējo siksnu ar siksnas savienojumiem. Piestipriniet noņemtos kausus. Pagrieziet siksnu ar 
roku un pārliecinieties, ka siksna slīd pa skriemeļu vidu. Noregulējiet, ja nepieciešams. 
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4.3. Motorreduktors

Pārbaudiet eļļas līmeni pirms nodošanas ekspluatācijā un pēc tam pārbaudi veiciet reizi gadā. 
Nomainiet eļļu ik pēc 5000 darba stundām, vai arī vismaz reizi trīs gados.

4.3.1. STM Hoyer

4kW motora eļļas līmenim visos gadījumos ir jābūt vismaz 0,9 l. 5,5kW motoram un 7,5kW 
motoram eļļas līmenim ir jābūt 1,5 l, kad uzstādīšanas pozīcija ir M4. 
Aplūkojiet tabulas informāciju par pareizo eļļas veidu.

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

4kW motoram eļļas līmenim visos gadījumos ir jābūt 1,8 l. 5,5kW un 7,5kW motoriem eļļas 
līmenim ir jābūt 3,5 l. Aplūkojiet tabulas informāciju par pareizo eļļas veidu.

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. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

DEFEKTS CĒLONIS VEICAMĀS DARBĪBAS 

Elevatora darbojas 
dažas sekundes, pēc 
tam izslēdzas

Kausa siksna ir vaļīga Nostipriniet un noregulējiet kausa 
siksnu, pārliecinieties, ka šuves ir 
taisnas

Ātruma kontrolierīce 
nedarbojas

Pārbaudiet impulsa ātrumu (80%) 
/ Noregulējiet attālumu starp 
vārpstu un sensoru (3 - 5mm) 
(skatīt nodaļu 2.8.)

Defekts ātruma kontrolierīcē 
(sensora vai sensora vada 
bojājums, ātruma kontrolierīces 
relejs ir bojāts)

Pārbaudiet sensoru/pārbaude 
jāveic elekttriķim

Elevatora motors 
nedarbojas

Motora siltumaizsardzības 
releja bojājums

Atkārtoti ievietojiet 
siltumaizsardzības releju

Sadedzis drošinātājs Nomainiet jaunu drošinātāju

Motora starteris ir bojāts Startera pārbaude jāveic elektriķim

Defekts barošanas spriegumā Tīkla sprieguma pārbaude jāveic 
elektriķim

Elevators slikti 
iedarbinās

Nosprostojums elevatora vai 
izplūdes caurulēs

Iztukšojiet elevatoru / Novērsiet 
nosprostojumu

Elevators darba laikā 
izslēdzas

Pārslodze Ierobežojiet padeves plūsmu

Nosprostojums izplūdes 
caurulēs

Novērsiet nosprostojumu

Kausa siksnas izslīdēšana Nostipriniet un noregulējiet kausa 
siksnu, pārliecinieties, ka šuve ir 
taisna

Ātruma kontrolierīce 
nedarbojas

Pārbaudiet impulsa ātrumu (80%) 
/ Noregulējiet attālumu starp 
vārpstu un sensoru (3 - 5mm) 
(skatīt nodaļu 2.8.)

Elevatora darbība ir 
neefektīva

Nepareizs motora 
elektrosavienojums (Y-Δ)

Savienojuma pārbaude jāveic 
elektriķim

Ražas vadierīces pozīcija ir 
nepareiza

Attālumam līdz kausiem jābūt 7mm 
(skatīt nodaļu 2.7)
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DEFEKTS CĒLONIS VEICAMĀS DARBĪBAS 

Elevators klab Kausa siksnas izslīdēšana Nostipriniet un noregulējiet kausa 
siksnu, pārliecinieties, ka šuve ir 
taisna

Kausi ir atvienojušies Pārbaudiet kausu stiprinājumus un 
nomainiet bojātos

Gultņu savienojumi ir atvērušies, 
ass nekustās sānu virzienā

Pārbaudiet gultņu skrūves 
un pieskrūvējiet stiprāk, ja 
nepieciešams

Elevatora korpusa caurules ir 
vaļīgas vai arī saspiestas

Pārbaudiet savienojumu stiprību 
un iztaisnojiet korpusa caurules

Ražas vadierīces pozīcija ir 
nepareiza

Attālumam līdz kausiem jābūt 7mm 
(skatīt nodaļu 2.7)

Dārdoša skaņa vai 
gultņa uzkaršana

Gultņa bojājums Nomainiet gultni

Motorreduktors 
uzkarst

Nepareizs motora 
elektrosavienojums (Y-Δ)

Savienojuma pārbaude jāveic 
elektriķim

Nepietiekams eļļas daudzums Pārbaudiet eļļas līmeni un ja 
nepieciešams, veiciet uzpildi

Pārnesuma bojājums Pārnesuma / motora maiņa
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6. IZMĒRU TABULA
A68

AUGSTUMS [m] SVARS [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
AUGSTUMS [m] SVARS [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
AUGSTUMS [m] SVARS [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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PIEZĪMES 



Visas tiesības ir aizsargātas.

Arskametalli Oy
Saarentaantie 33

FI-31400 Somero, Somija

www.arskametalli.lv


