
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arborist 130/150 modeļi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operatora instrukcija 



Arborist 150 modeļi SATURS 1 
 

 
1. NODAĻA 

 
Nosaukums 
Ievads un paredzētais pielietojums 

 

2 Tehniskie parametri, izmēri  

 Trokšľu līmenis un pacelšanas punkti  

3 Drošības un simboli  

3.1, 3.2, 3.3 Pārliecināties! Aizliegts! Vienmēr!  

3.4 Drošības vadības rīki un slēdţi  

3.5 Bloķēšanas slēdţi  

3.6 Pārslodzes aizsardzība  

3.7 Šis punkts netiek izmantots  

3.8 Simboli  

4 Mašīnas sagatavošana  

4.1 Degvielas uzpildīšana un mašīnas novietošana  

4.2 Padeves lūka  

4.3 Jūgstieľa iestatīšana  

4.4 Izvadīšanas caurule  

4.5 Darba pozīcija  

5 Lietošana  

5.1 Pārbaudes pirms darba sākuma  

5.2 Mašīnas iedarbināšana  

5.3 Mašīnas apturēšana  

5.4 Bloķēšana  

5.5 Šis punkts netiek izmantots  

5.6 Sagatavošanās transportēšanai pēc darba beigām  

5.7 Lietošanas padomi  

6 Apkope  

6 Regulārās apkopes grafiks  

6.1 Eļļošanas punkti  

6.2 Dzinēja eļļa  

6.3 Dzesēšanas šķidrums  

6.4 Hidrauliskā eļļa  

6.5 Degvielas līmenis  

6.6 Piedziľas siksnas pārbaude  

6.7 Smalcināšanas asmeľi  
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6.8 Radiators 

6.9 Piedziľas siksnas nomaiľa 

6.10 Tīrīšana ar tvaiku 

6.11 Gaisa filtrs 

6.12 Elektriskā sistēma 

6.13 Akumulators 

6.14 Riteľi un riepas 

6.15 Bremzes 

6.16 Gultľi un šarnīri 

6.17 Rezerves daļas numurs netiek izmantots 

6.18 Hidrauliskie savienojumi 

6.19 Stiprinājumi 

6.20 Hidraulikas atpakaļgājiena filtrs 

6.21 Hidrauliskās eļļas nomaiľa 

6.22 Drošinātāji un pārslodzes aizsardzības sistēma 

6.23 Kļūmju meklēšanas tabula 

6.24 Smalcinātāja diska asināšanas dati 

 
7 Uzglabāšana un utilizācija 

7.1 Uzglabāšana 

7.2 Uzglabāšanas pārtraukšana 

8 Utilizācija 
 

Pielikums  
Hidrauliskā ķēde 

Elektriskās ķēdes 

Atbilstības sertifikāts 

Risku novērtējums 

Trokšľa novērtējums 

Rezerves daļu saraksts 

HSE brošūras 604 noraksts 
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IEVADS 
 
Šajā instrukcijā ir izskaidrota pareiza jūsu mašīnas lietošana.    Pirms mašīnas lietošanas 
un apkopes rūpīgi izlasiet šīs norādes. Pretējā gadījumā var iegūt ievainojumus, vai var 
rasties aprīkojuma bojājumi.   Ja jums nav saprotamas šīs instrukcijas norādes, sazinieties 
ar savu GreenMech piegādātāju. 

 

UZMANĪBU! Šajā instrukcijā ar šo simbolu ir apzīmēti svarīgi drošības 
paziľojumi. Ja jūs redzat šo simbolu, esiet piesardzīgi, jo pastāv jūsu vai citu 
personu savainošanas risks, kā arī rūpīgi izlasiet simbolam piesaistīto 
paziľojumu. 

 

Šo instrukciju glabājiet kastē un pret to izturieties kā pret mašīnas sastāvdaļu. Atrodiet un 
šeit ierakstiet sērijas numurus, kas būs jānorāda jebkuras komunikācijas gadījumā.    
Sērijas numurs ir nepieciešams rezerves daļu pasūtīšanai. Neaizmirstiet iekļaut visus 
ciparus un burtus. 

 
1.1. att. Sērijas numura plāksnīte 

 

VIN numurs………………………………… 
 
 

 
Sērijas numurs............................................ 

 

Sērijas 
Numurs 

 

 
Ierakstiet numuru! 

 
 

Šī instrukcija attiecas uz šādiem modeļiem. 
Norādes ir sniegtas visiem modeļiem un modeļiem ar iebūvētiem dzinējiem, izľemot vietas, 
kurās norādīts konkrēts tips (piemēram: Road-Tow, ArbTrak). 
Punkti ir numurēti ar burtu papildinājumiem, kas ir daţādiem modeļiem atbilstošas 
alternatīvas. Arborist 150 piekabe (transportēšanai pa autoceļiem) koksnes šķeldotājs 
- apturēšanas stienis, dīzeļdzinējs (2 varianti)  Arborist 130 piekabe (transportēšanai 
pa autoceļiem) - koksnes šķeldotājs - apturēšanas stienis, benzīna dzinējs 

 
Šīs instrukcijas informācija ir pareiza tās publicēšanas brīdī.  Tomēr, attīstības gaitā veiktās 
mašīnas parametru izmaiľas ir nenovēršamas.  Ja jums nākas saskarties ar informāciju, 
kas atšķiras no jūsu rīcībā esošās mašīnas informācijas, lūdzu, lai iegūtu jaunāko 
informāciju, sazinieties ar savu GreenMech izplatītāju. 
Šajā instrukcijā ir aplūkotas standarta un papildu aprīkojuma funkcijas, tādēļ tā nav jālieto 
kā mašīnas tehniskā specifikācija. 

 

PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS 
UZMANĪBU! Šī mašīna ir paredzēta tikai koksnes smalcināšanai un to nedrīkst 
lietot jebkuram citam mērķim. Mašīnu drīkst lietot tikai apmācīti operatori, kas ir 
iepazinušies ar šo instrukciju.   

Jebkuru citu rezerves daļu, kas nav oriģinālās GreenMech rezerves daļas, uzstādīšana ir 
potenciāli bīstama.  Šādā gadījumā uzľēmums neuzľemas nekādu atbildību par šādas 
izmantošanas sekām, kā arī papildus tiek anulēta mašīnas garantija. 
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2.1. att.  Arborist 150 piekabes ar dīzeļdzinēju galvenās sastāvdaļas 
 

 
 

Izvadīšanas caurule 

Baterijas vāciľš 

 
Kontrolieris 

 

 
Tukšgaitas / darbības 

svira (sarkana) 
 

Spararata pārsegs 

Dzinēja pārsegs 

 
Padeves lūka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apturēšanas stienis 

 
 

Rokas bremze   
 

Padeves poga 
(zaļa) 

 
 

Izvadīšanas 
poga (zila) 

 

 
 
 
 
 
 

TEHNISKIE PARAMETRI Arborist 130 un 150 piekabes modeļi 

 Arborist 130 
benzīna dzinējs 

Arborist 150 dīzeļa 
dzinējs 

Arborist 150 dīzeļa 
dzinējs Maks. padeves izmēri 230 mm x 160 mm (9 collas x 6 collas) 

Padeves lūka 970 mm x 790 mm 

Šķeldotāja spararats 500 mm x 25 mm 

Apgriezieni 1800 

apgr./min. 

1700 apgr./min. 1700 apgr./min. 

Smalcināšanas asmeľi 4 apaļi disku asmeľi 

Padeves ruļļi 2 gab. hidrauliski 

Jaudas kontrole Elektronisks ruļļa padeves kontrolieris ar pārslodzes aizsardzību 

Hidrauliskās eļļas tilpums 30 litri 

Degvielas tilpums 27 litri 

Dzinēji 23 ZS Honda 
(benzīns) 

26 ZS Kubota (dīzelis) 34 ZS Kubota (dīzelis) 

Akustiskās jaudas līmenis 

Lwa 

116 dBa 118 dBa 115 dBa 

Skaľas spiediens LPa 92 dBa 

Garums 3273 mm 

Platums 1290 mm 

Augstums (darba 

stāvoklī) 

2425 mm 

Svars 670 kg 744 kg 748 kg 
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Troksnis 
Trokšľa līmenis lielā mērā ir atkarīgs no apstrādājamā materiāla tipa.  Apstrādes 
ilgums ir mainīgs.  Ir veikti trokšľa emisijas testi un katra modeļa CE plāksnītē ir 
norādīts šādas garantētais akustiskās jaudas līmenis (Lwa): Arborist 130 - 116 dB(A), 
Arborist 150 - 118 dB(A) 

 
 
Lai samazinātu troksni, laikā, kad netiek veikta koksnes šķeldošana, pārslēdzieties 
uz tukšgaitas reţīmu. 

UZMANĪBU! Operatoriem jālieto piemērota dzirdes aizsardzība.  Mašīnas tuvumā 
nedrīkst atrasties nepiederošas personas. 

 

Pacelšanas punkti 
Mašīna ir aprīkota ar centrālo pacelšanas punktu, kas izvietots izvadīšanas caurules 
pamatnē. 
 

UZMANĪBU! Pacelšanu veiciet ar īpašu piesardzību.  Pacelšanas punkts 
neatrodas tieši virs smaguma centra, tādēļ mašīna var sasvērties. 

 

 
 

Jūgstienis un sakabe 
Lodveida sakabe ar inerces bremzēm, drošības trosi un elektriskā pieslēguma kabeli. 

UZMANĪBU! Pārliecinieties, ka velkošais transportlīdzeklis atbilst piekabes svaram 
un jūgstieľa (priekšgala) noslodzei.  Nepieciešamības gadījumā jāpārliecinās nacionālajā 
transportlīdzekļu likumdošanā. 
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3.2 AIZLIEGTS! : 
  
 

  

3.3 VIENMĒR! : 
  
 

 

3.1 PĀRLIECINĀTIES! : 
Visiem operatoriem jābūt pilnībā apmācītiem darbam ar šo mašīnu. (Pēc pieprasījuma ir pieejami 
sertificēti operatoru apmācības kursi.) Operatora instrukcija ir izlasīta un saprasta. 
Ir izlasītas un saprastas iekļautās drošības tehnikas norādes. 
Tiek lietoti piemēroti individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL), ieskaitot apģērbu, kas nav vaļīgs, 
cimdus, redzes un dzirdes aizsardzību. 
Mašīna ir novietota uz līdzenas virsmas un ir nolīmeľota, padeves lūka atrodas ne mazāk kā 600 
mm (23,62 collas) virs zemes (3.4.3. att.). 
Ja mašīna ir atvienota no velkošā transportlīdzekļa, ir aktivizēta rokas bremze un, ja nepieciešams, 
riteľi ir bloķēti. 
Ir uzstādīti visi aizsargi, un tie ir labā stāvoklī. Asmeľi ir labā un drošā stāvoklī. 
Visi asmeľi ir uzasināti vai nomainīti. Regulāri tiek pārbaudīts, vai visi stiprinājumi ir cieši pievilkti. 
Mašīnā drīkst padot tikai kokmateriālu, kas nesatur naglas utt. Darba vietā pirmās palīdzības 
aptieciľā ir iekļauts liels brūču pārsējs. Darba vietā ir pieejams ugunsdzēšamais aparāts. 

 
 

 
 
Strādāt ar mašīnu līdz brīdim, kad šķeldotāja spararats būs nekustīgs, un būs apturēts dzinējs vai 
jūgvārpsta. Strādāt ar mašīnu bez aizsargapģērba (redzes aizsardzība, dzirdes aizsardzība un 
cimdi), vai bez atstarojoša apģērba strādāt uz ceļa. 
Strādāt ar apģērbu ar vaļīgām sastāvdaļām, ieskaitot vaļīgas piedurknes virs cimdiem. Strādāt zem 
paceltas sastāvdaļas, kam nav atbilstoša drošības balsta. 
Atļaut mašīnu lietot neapmācītiem darbiniekiem vai personām, kas nav iesaistītas šķeldošanas 
procesā. 
Ar pilniem darba apgriezieniem strādājošu mašīnu atstāt bez uzraudzības. (Skat. 4. nodaļu.) 
Mašīnas darba laikā jebkuru ķermeľa daļu novietot uz padeves lūkas. 
Lietot mašīnu alkohola vai narkotisko vielu ietekmē. Lietot mašīnu ēkā vai šaurā vietā. 
Uzkāpt uz padeves lūkas. 
Traucēt vai ierobeţot apturēšanas kontroles sistēmas darbību. 

 
 

Pirms iedarbināšanas pārbaudīt mašīnu (skatīt 4. nodaļu "Sagatavošanās" un 5.1. punktu "Darbība: 
Pārbaudes pirms darba sākuma"). 
Izvairieties no potenciālas bīstamības darba zonā, piemēram, nelīdzenas zemes, koku saknēm, 
paklupšanas / paslīdēšanas bīstamības, šķēršļiem un mašīnā padodamā materiāla. 
Padevi mašīnā veiciet no sāniem. 
Ievērojiet drošu attālumu no izvadīšanas zonas. 
Nodrošiniet, lai mašīnas tuvumā atrastos otrs apmācīts operators. Visu laiku ievērojiet stingru 
disciplīnu. 
Noteiktajos intervālos veiciet mašīnas apkopi. (skat. 6.nodaļu: Regulārā apkope). 
Ievērojiet izvadīšanas caurules virzienu. Ja nepieciešams, lai nepieļautu gruţu nokļūšanu uz 
autoceļa vai vietā, kur tie traucē cilvēkiem, ľemiet vērā vēja virzienu. 
Mašīnai jābūt nolīmeľotai. 
Darba vietā pārbaudiet virsmas slīpumu, nelīdzenumus un šķēršļus. Pirms jebkādu apkopes darbu 
veikšanas izľemiet atslēgu. 
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3.4 Drošības vadības rīki un slēdži  

Avārijas apturēšanas stienis / kontroles stienis (3.4.1. att.) 
Avārijas situācijā, lai APTURĒTU padeves ruļļus, piespiediet apturēšanas stieni. 
Lai pēc avārijas situācijas cēloľa 
noskaidrošanas

atjaunotu ruļļu darbību un turpinātu padevi, 
piespiediet zaļo pogu vai materiāla 
izvadīšanai piespiediet izvadīšanas pogu. 
Apturēšanas stienis atgriezīsies darba 
stāvoklī, taču padeves ruļļu darbība netiks 
atjaunota. 
Ja normālos darba apstākļos būs notikusi 
nejauša nostrāde, t.i., šī situācija NEBŪS 
avārijas situācija, padevi atjauno, nospieţot 
zaļo pogu. 
Lai mainītu padeves ruļļu griešanās virzienu 
(izvadīšana), nospiediet un turiet zaļo pogu. 
Lai atjaunotu padevi, nospiediet zaļo pogu. 

 
Dzinēja apturēšanas poga (3.4.2. att.) 

Lai apturētu dzinēju, vadības mezglā 
nospiediet sarkano apturēšanas pogu, 
un/vai atslēgu pretēji pulksteľa rādītāju 
virzienam pagrieziet līdz "0" stāvoklim. 
Lai atiestatītu, atslēgu pulksteľa rādītāju 
virzienā pagrieziet līdz "1". Lai deaktivizētu 

mašīnu, izľemiet atslēgu. 

3.4.1. att. Apturēšanas stienis un padeves vadības 
pogas 

Tukšgaitas / 
darbības svira 

 
Padeves poga 
(zaļa) 

 
 
 

Izvadīšanas poga 
(zila) 

 
 
 
 
 

Apturēšanas stienis 
(sarkans) Piespiest, 
lai apturētu 

 

UZMANĪBU! Neatjaunojiet dzinēja darbību, kamēr bīstamība nebūs novērsta. 
 

3.4.2. att.  Dzinēja apturēšana / palaišana 

Tukšgaita / 
darbība 

3.4.3. att.  Padeves lūkas augstums 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Apturēšanas poga 
 

Padeves lūkas 
augstums min. 600 mm. 
(24 collas) 

 

Padeves lūkas augstums 

UZMANĪBU!  Pārliecinieties, ka padeves lūka atrodas pareizā un drošā augstumā. 

3.5 Bloķēšanas slēdži 

Zem dzinēja novietotais bloķēšanas slēdzis neļauj uzsākt darbu, ja ir noľemti pārsegi. Dzinēju 
pret pārkaršanu aizsargā dzesēšanas ķēdē izvietotais termiskās bloķēšanas slēdzis. Lai dzinēju 
aizsargātu pret zemu eļļas spiedienu, dzinēja eļļas sūknī ir izvietots spiediena slēdzis. 

 
3.6 Pārslodzes aizsardzības sistēma 

Ja dzinēja apgriezieni būs zemāki par rūpnīcā iestatīto vērtību, apgriezienu sensors padeves vai 
izvadīšanas reţīmā deaktivizēs padeves rulli. 
Pārslodzes sensors padeves reţīmā apturēs ruļļus un atsāks to darbību. 

 
3.7 Šis punkts netiek izmantots 
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Uzmanību! 

 

 
Izľemt atslēgu 

 
Aizliegts 
iedarbināt 
dzinēju 

 
Uzmanību! 

Uzmanīties no 
lidojošu 
priekšmetu 
bīstamības 

Uzmanīties no 
trokšľa 
bīstamības 

Uzmanīties 
no 
ieraušanas 
bīstamības 

Bremzes 
atlaistas 
- nepareizi 

Izlasīt 
instrukciju 

Lietot ķiveri 
un sejas 
aizsargu 

 
Lietot dzirdes 
aizsardzību 

Lietot 
piemērotu 
apģērbu. 

Bremzes 
aktivizētas 
- pareizi 

     

Mašīna nav 
nolīmeľota 
- nepareizi 

Uzmanīties no 
lidojošu 
priekšmetu 
bīstamības 

Uzmanīties no 
lidojošu 
priekšmetu 
bīstamības 

Uzmanīties 
no vaļēju 
mehānismu 
bīstamības 

 
 
Uzmanību! 

Mašīnas 
līmeľošana 
- pareiza 

Nepiederošām 
personām 
jāatrodas drošā 
attālumā 

Izvadīšanas 
caurules 
pozīcija un 
fiksēšana 

Uzstādīt 
visus 
aizsargus 

Uzgrieţľus 
uzturēt 
pievilktā 
stāvoklī 

 

 
 
Ik pēc 8 stundām – 
ikdienas pārbaudes 

 
 

Izľemt dzinēja 
apturēšanas atslēgu. 

 
1. Pārbaudīt 
dzesēšanas 
šķidruma 
līmeni. 

 
2. Pārbaudīt eļļas 
līmeni. 

 
3. Pārbaudīt 
hidrauliskās eļļas 
līmeni. 

 
4. Pārbaudīt, vai 
mašīna ir 
nolīmeľota. 

 
5. Pārbaudīt, 
vai bremzes ir 
aktivizētas. 

6. Pārbaudīt, vai 
uz šķeldošanas 
spararata nav 
netīrumu. 

7. Pārbaudīt, vai 
visi aizsargi ir 
savās vietās. 

8. Pārbaudīt, 
vai uz padeves 
lūkas nav 
netīrumu. 

 
9. Nofiksēt 
izvadīšanas 
cauruli. 

 
10. Pārbaudīt 
apturēšanas 
stieni. 

 

 
11. Iedarbināt 
dzinēju. 

 
12. Pāriet no 
tukšgaitas darba 
režīmā 

 

 

3.8 Uz mašīnas attēlotie simboli 
Simboli attiecas uz operatora drošību, pareizu lietošanu un mašīnas apkopi.  
Pārliecinieties par to, ka visi darbinieki saprot un pirms mašīnas lietošanas ir 
iepazinušies ar to nozīmi. 

 
Svarīgi drošības simboli 
Veiciet pareizu aktivitāti, kas norādīta blokā, kas izvietots zem norādītā apdraudējuma bloka 
(skatīt tabulu). 

 

Vispārējā drošība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svarīgs ekspluatācijas pārbaužu paziľojums 
Pirms lietošanas norādītajā secībā veikt ikdienas pārbaudes (skatīt tabulu). 

 

Ikdienas pārbaudes 
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Svarīga drošības informācija 
 

Uzmanību!   Uzmanīties no 
lidojošu priekšmetu bīstamības. 

 

Uzmanību!  Uzmanīties no 
lidojošu priekšmetu 

bīstamības. 

 
Jālieto sejas 
aizsardzība. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veicamā darbība: Stāvēt sānos no 

padeves lūkas, nevis centrā. 

 

 
 

Veicamā darbība: 

Turēties drošā attālumā 

no izvadīšanas 

caurules. 

 

 
Jālieto dzirdes 
aizsardzība. 

 

Pacelšanas 
punkts 

 
Skaľas līmenis 

 
 
 
 
 
 
 

Jālieto dzirdes aizsardzība. 
 
 

Uzmanību! 
 

Uzmanību! Padeves lūkas 
paklupšanas bīstamība 

 

Uzmanību! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neuzrāpieties uz 

padeves lūkas 

 

 
Rokas turiet drošā attālumā. Neiekāpt. 

NELIETOT, ja padeves lūka 
atrodas zemāk nekā 600 mm no 

zemes. 
 

Transportēšanas 
bloķēšana 

Uzmanību!  Uzmanīties no 
saspiešanas bīstamības! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
NESTRĀDĀT vai nenovietot 

uz slīpas virsmas.  

Bloķēt šo sastāvdaļu 
pirms mašīnas 

transportēšanas 
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Radiatora tīrīšana 
 

 

8 Stundas 40 Stundas  
Pārbaudīt 
radiatora 
sietu 

Izpūst 
radiatora 
serdi 

 

 

Šķeldotāja spararata tīrīšana 
 

 

Uzmanību! Izlasīt instrukciju! Izľemt atslēgu  
Uzmanību! Asas 
šķautnes 

1) Izmantot 
aizsargcimdus. 

2) Atskrūvēt 
pārsega 
bultskrūves 3) Atvērt 

šķeldotāja 
pārsegus 

4) Bloķēt / atbloķēt 
spararatu 

5) Notīrīt asmens 
uzgriežľa un 
bultskrūves 6) Noľemt 

asmens 
uzgriezni 

7) Notīrīt asmens 
uzgaļa un 
spararata 
padziļinājumu 

8) Uzstādīt un 
pievilkt līdz 200 Nm 

9) Visus 
pārsegus 
novietot savās 

10) Nostiprināt 
pārsegus 

11) Ievietot atslēgu 

 

 

 

Apkopes informācija 
 
 

Dīzeļdegviela Hidrauliskā eļļa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eļļošanas punkts Augstas temperatūras 
smērviela 40 stundas 

 

 
 
 
 

 

40 stundas / reizi nedēļā 

 
 
 
 

Ekspluatācijas 
informācija 

 
Izvadīšanas caurules vadība 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaļā poga: UZ AUGŠU   
Zilā poga: UZ LEJU 

 
 
Padeves ruļļa vadības rīki Parādīta kreisā puse 
 

 
 
 
 
 
 

Padeve Izvadīšana 
Zaļa poga  Zila poga 
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4.1 Sākotnējā degvielas uzpildīšana un 
novietošana stāvēšanai 
Degvielas tvertnē iepildiet atbilstošu degvielu (4.1. 
att.). 
Ja nepieciešams, hidraulikas tvertnē iepildiet 
atbilstošu eļļu. Skatīt 6. nodaļu. 

 
4.2 Padeves lūka 
Koksnes šķeldotāju novietojiet uz stingras un 
līdzenas virsmas. 
1) Aktivizējiet transportlīdzekļa stāvbremzi.  Ja 
mašīna ir atkabināta no transportlīdzekļa, atbalsta 
riteľa skavu iestatiet tā, lai ar domkrata skrūvi 
jūgstieni varētu nocelt no transportlīdzekļa 

 

 
4.1. att.  Degvielas tvertne 

 
 
 
 
 
 
 

Degvielas  
tvertnes vāks 

sakabes, aktivizējiet piekabes rokas bremzi (4.2. att.) un nobloķējiet riteľus. 
2) Lai nolīmeľotu mašīnas korpusu, iestatiet atbilstošu atbalsta riteľa augstumu. 
3) Atbrīvojiet padeves lūkas aizbīdľus (4.2. att.) un padeves lūku uzmanīgi nolaidiet darba 

pozīcijā. 
4) Pārbaudiet padeves lūkas augstumu (4.3. att.) un iestatiet drošu darba augstumu (3.4.3. 

att.). 
5) Uzstādiet aizmugures balstu. 
Lai iegūtu pareizu padeves lūkas augstumu un nepieciešamības gadījumā noregulētu 
jūgstieni lūdzu skatīt zemāk parādīto 4.2. attēlu. 

 

4.2. att. Padeves lūkas aizbīdľi. 4.3. att. Regulējams jūgstienis un balsts. 
 

Šarnīra bultskrūve 
 

Fiksēšanas skrūve 

 

 
 
 
 
 

 
Lūkas aizbīdľi 

 
 

 
Rokas bremze 

 
Balsts 

 
 

4.3 Jūgstieľa iestatīšana 
1) Koksnes šķeldotāja priekšējo daļu atbalstiet ar piemērotu domkratu. 
2) Katrā pusē noľemiet augstuma regulēšanas skrūves (4.3. att.). 
3) Ieregulējiet domkratu tā, lai lūka atrastos drošā augstumā no zemes. 
4) Bultskrūves novietojiet jaunajās vietās un cieši pievelciet. 
5) Noľemiet domkratu. 

 

UZMANĪBU!  Piekrauts velkošais transportlīdzeklis palielina padeves lūkas augstumu. 

UZMANĪBU! Padeves lūku nedrīkst lietot, ja tā atrodas zemāk par 600 mm no 
zemes. (3.4.3. att.). Ja nepieciešams, piekabes modeļiem veiciet jūgstieľa regulēšanu. 

UZMANĪBU! Pirms pārvietošanas vienmēr salokiet un nofiksējiet padeves lūkas 
atloku. 
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Šarnīra skrūve 

Fiksēšanas skrūve 

Rokas bremze 

Balsts 
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4.4 Izvadīšanas caurule (4.4. att.) 
Atbrīvojiet kustīgās spailes, pavērsiet cauruli 
vēlamajā virzienā un nofiksējiet spailes. 
Aizbīdni iestatiet vēlamajā augstumā un 
pievelciet spaili. 

 

 
4.4. att.  Izvadīšanas caurule 

Aizbīdnis 
 

 
 
 
 

Kustīgās spailes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UZMANĪBU! Nevērsiet izvadīšanas cauruli padeves zonas virzienā. 
 
 
 
 

4.5 Darba pozīcija 
Parādīts tipiska darba pozīcija (4.5. att.), kurā padeves lūka ir nolaista un izvadīšanas 
caurule ir pavērsta prom no padeves zonas. 

 

4.5. att. Darba pozīcija (tipiska) 

Izvadīšana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padeve 
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5.1.1. att. Šķeldotāja spararata 
pārsegs. 

 

 
 
 
 

Piekļuves 
panelis 

 

 
 
 

Pārsega nofiksēšanas 
bultskrūve 

Šķelttapa  

 
 

 

 

5.1 Pārbaudes pirms darba sākuma 
Pārbaudiet, vai mašīna atrodas stacionārā stāvoklī, atslēga atrodas OFF (izslēgts) stāvoklī un, ja 
piekabe ir atvienota no transportlīdzekļa, ir aktivizēta rokas bremze. 
Pārbaudiet, vai mašīna ir nolīmeľota un padeves lūka neatrodas zemāk par 600 mm no zemes 
(3.4.3. att.). Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni (skatīt dzinēja instrukciju). 
Pārbaudiet hidraulikas eļļas līmeni (skatīt 6. nodaļu). 
Pārbaudiet, vai stiprinājumi ir pievilkti un vai hidrauliskajiem 
savienojumiem nav noplūţu. 
Pārbaudiet asmeľu stāvokli. 
Atskrūvējiet šķeldotāja spararata pārsega bultskrūvi. 
Paceliet dzinēja pārsegu. Pārliecinieties, ka nekas 
nerotē. Izľemiet šķeldotāja spararata pārsega bultskrūvi. 
Lai atsegtu šķeldotāja spararatu un asmeľus, izvadīšanas 
caurules rokturi izmantojot kā sviru, pārsegu sasveriet uz 
aizmuguri līdz atdurei (5.1.1. att.). 

UZMANĪBU!  Uzmanieties no asajām asmeľu 
šķautnēm un neparedzētām kustībām. 
Piezīme: Lai nepieļautu spararata rotāciju, šķelttapa tiek 
izspiesta kameras virzienā. 
Ievelciet šķelttapu un, lai pārbaudītu asmeľu bultskrūvju 
stingrību un asmeľu stāvokli, uzmanīgi pagrieziet 
spararatu (5.1.2. att.). 
Aizvāciet jebkādas vaļīgas koksnes paliekas. 
Ja jebkura no bultskrūvēm ir vaļīga, turpmākās darbības veiciet saskaľā ar nodaļas "Apkope" 6.7. 
punktu. 
Ievelciet un turiet šķelttapu un šķeldotāja spararata vāku novietojiet savā vietā. Cieši pievelciet 
bultskrūves. No radiatora un dzinēja nodalījuma aizvāciet jebkādus vaļīgus materiālus. 
Visus pārsegus novietojiet savās vietās un nostipriniet. 

 
Pārbaudiet, vai izvadīšanas caurule atrodas vēlamajā pozīcijā un ir pavērsta prom no padeves 
zonas, kā arī visas spailes ir cieši pievilktas (skatīt 4.4. punktu). 
Pārbaudiet darba zonu un, ja nepieciešams, izvadīšanas zonā uzstādiet brīdinājuma zīmes un 
brīdinājuma konusus. Pārbaudiet VISAS drošības procedūras, kas jāievēro. 

 

UZMANĪBU! Vienmēr strādājiet ar nolīmeľotu šķeldotāju. Ieteicams, lai padeves virziens 
atrastos nedaudz zemāk, jā šādi tiek samazināt materiāla izkrišanas atpakaļ risks. 

 

5.1.2. att.  Spararats un asmeľi 
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Nord-Lock 
paplāksnes 

Uzgrieznis 

Diska asmens 

Bultskrūve (sešstūra 

ligzdas galva) 

B - atskrūvēt A – pievilkt 200 Nm – Diska asmens 

Lai nepieļautu 
rotāciju, bloķēt 

spararatu ar 

sprosttapas atsperi 
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5.2 Mašīnas iedarbināšana 
 

UZMANĪBU! Izvairieties no asām šķautnēm un putekļiem. Lietojiet aizsargcimdus un sejas aizsargu! 

Pārliecinieties, ka visas nepiederošās personas atrodas drošā attālumā no mašīnas. 

Pārbaudiet, ka padeves ruļļa apturēšanas stienis brīvi pārvietojas. Dīzeļdzinējs (5.2.1. att., 
5.2.2. att.) 
Ieslēgšanas - izslēgšanas atslēgu pagrieziet stāvoklī I. Nogaidiet, kamēr tiks uzsildītas 
kvēlsveces, un tiks parādīti šķeldotāja apgriezieni 0 apgr./min. 
Lai iedarbinātu šķeldotāju, nospiediet zaļo START pogu. 
Lai palielinātu darba apgriezienus, pārvietojiet tukšgaitas / darbības sviru. Kad šķeldotājs būs 
gatavs padevei, piespiediet zaļo padeves podu. 

 
 

5.2.1a. att. Dzinēja vadības rīki 

Tukšgaitas / darbības svira 
 

 
STOP 

5.2.2a. att. Dzinēja vadības rīki 
 

 
STOP 

 
 

 
START 

START 

 
 

RITINĀŠANA 

 

Ieslēgšanas / 
izslēgšanas taustiľš 

 

 
 

RITINĀŠANA 
 

 
 

Honda benzīna dzinējs (b) (5.2.b) 
Caur apvalka atveri ievietojiet atslēgu. 
Aukstās iedarbināšanas ierīci iestatiet nepieciešamajā stāvoklī. Lai iedarbinātu šķeldotāju, 
iedarbināšanas atslēgu pagrieziet pulksteľrādītāju virzienā. Atslēga atgriezīsies ON stāvoklī. 
Ļaujiet dzinējam vienu minūti iesilt, bet pēc tam aizveriet aukstās iedarbināšanas ierīci. Lai 
palielinātu darba apgriezienus, pārvietojiet tukšgaitas / darbības sviru. 
Kad šķeldotājs būs gatavs padevei, piespiediet zaļo padeves podu. 

 

5.2b. att. Benzīna dzinējs 
 
 
 

 

Iedarbināšanas - 
apturēšanas atslēga 

 
 

< APTURĒT>DARBĪBA > 
IEDARBINĀŠANA >> 
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Aukstās iedarbināšanas ierīce 
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5.3 Mašīnas apturēšana 
1) Lai APTURĒTU padeves ruļļus, piespiediet apturēšanas stieni. 
2) Rokas sviru pārvietojiet tukšgaitas stāvoklī, un ļaujiet šķeldotājam apstāties (5.2. att.). 
3) Lai apturētu dzinēju, nospiediet STOP pogu vai atslēgu pārvietojiet izslēgtā stāvoklī. 
4) Ieslēgšanas - izslēgšanas atslēgu pagrieziet stāvoklī "0". 
5) Nogaidiet, līdz šķeldotāja spararats apstāsies. 

 
 

UZMANĪBU!  Šķeldotāja spararatam, lai tas apstātos, inerces dēļ ir nepieciešamas vairākas 
sekundes. 

 

 

5.4 Bloķēšana 
Apturiet dzinēju un IZĽEMIET atslēgu, lai to novietotu drošā vietā. 

 
 

UZMANĪBU! Sasmalcinātais materiāls ir viegli uzliesmojošs. Materiālam paredziet pietiekami 
lielu tilpumu un nepieļaujiet tā iekļūšanu dzinēja nodalījumā. Viss materiāls ir jāaizvāc. 

Atveriet šķeldas nodalījumu. Skatīt 5.1. punktu "Pārbaudes pirms darba sākuma". 
Lai identificētu problēmu, pirms iesniegšanās nodalījumā tajā ieskatieties. Atveriet izvadīšanas cauruli, 
ko apskatei un tīrīšanai ar eľģes palīdzību nolokiet uz leju. 
Rūpīgi iztīriet izvadīšanas cauruli. Šim nolūkam izmantojiet piemērotu stieni, kuru nepieciešamības 
gadījumā var izvadīt cauri izliekumiem. 

 

UZMANĪBU! Izvairieties no asmeľu šķautnēm un neparedzētām spararata kustībām, kas rodas 
dzinēja pretestības dēļ. Izmantojiet aizsargcimdus. 

Pārbaudiet, vai spararats ir brīvi pagrieţams. Spararata augšdaļu pavelciet rotācijas darba 
virzienā. Ja spararats brīvi pagrieţas, veiciet zemāk aprakstīto (6) soli. 
Ja spararats NEGRIEŢAS brīvi, rīkojieties šādi: 
1) Lai atlaistu ruļļa atsperi (5.4. att.) un rulli pavilktu prom no fiksētā ruļļa, atskrūvējiet uzgrieţľus. 
2) No padeves lūkas pārbaudiet asmeľus. Ja nepieciešams, ar īpašu piesardzību iztīriet materiāla paliekas. 
3) No spararata apkārtnes uzmanīgi aizvāciet vaļīgas materiāla paliekas un 
konstatējiet jebkurus nosprostojumus. 
4) Lai atbrīvotu iestrēgušo materiālu, šķeldotāja spararatu 
uzmanīgi vienu pilnu apgriezienu pagrieziet pretējā 
virzienā. Kā palīgrīku izmantojiet stieni, kas atspiests pret 
lāpstiľām. 
5) Uzmanīgi aizvāciet visu materiālu, pārbaudiet, vai nav 
nosprostojumu. Pārbaudiet šķeldotāja spararata rotāciju. 
Pārbaudiet asmeľu stāvokli. Skatīt 5.1.6. punktu. 
Piezīme: Vienmēr centieties noskaidrot nosprostojuma 
cēloni, piemēram, nodiluši asmeľi, vaļīgas piedziľas 
siksnas. 
6) Visus pārsegus un atbilstošos stiprinājumus novietojiet 
savās vietās un drošības nolūkos pārbaudiet. 
7) Iedarbiniet mašīnu tā, kā aprakstīts 5.2. punktā. 
Piezīme: Ja mašīna nedarbojas, procesu atkārtojiet 
vēlreiz vai tehniskas konsultācijas saľemšanai sazinieties 
ar izplatītāju. 

 

5.5 Šis punkts netiek izmantots 

5.4. att. Padeves ruļļa atspere 
 

 
 
 
 
 

Atsperes uzgrieţľi 
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5.6 Sagatavošanās transportēšanai pēc darba beigām (5.6. att.) 
Pārliecinieties, ka dzinējs ir apturēts un ka spararats ir 
nekustīgs. 
No padeves lūkas un visām mašīnas virsmām 
aizvāciet lieko materiālu. 
Lai aizvāktu gruţus, atbloķējiet un noľemiet 
pārsegus. Novietojiet pārsegus savās vietās 
un nofiksējiet. 
Izvadīšanas cauruli salokiet transportēšanas stāvoklī, 
kas parasti ir pavērsts uz leju, un nofiksējiet. 
Aizveriet padeves lūku un nofiksējiet ar aizbīdľiem. 
Ja piekabe ir atvienota, pievienojiet to pie 
transportlīdzekļa, uzlieciet drošības trosi un 
pievienojiet elektrības kabeli. 

5.6. att. Transportēšanas pozīcija. 
Izvadīšanas  
caurule 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padeves lūka aizvērta 

 
 
 
 
 

5.7 Lietošanas padomi 
Pārbaudiet, vai spararats darbojas ar pilniem apgriezieniem. Apgriezienu rādījumam jābūt 
virs 1700 apgr./min. PIEZĪME: Pārslodzes aizsardzības sistēma padošanu uz priekšu un 
padošana atpakaļ ar padeves ruļļiem ļauj veikt tikai tad, ja mašīna darbojas ar pilniem 
apgriezieniem, un nav pārslogota. 
Kamēr tiek veikta nākamā sasmalcināmā materiāla sagatavošana, šķeldotāja 
apgriezienus samaziniet līdz tukšgaitas apgriezieniem. 
Veicot nesimetriskas formas koksnes padošanu mašīnā, ievērojiet piesardzību, jo, 
saskaroties ar padeves ruļļiem, var rasties atsitiens. 
Lielākās koksnes daļas ievietojiet padeves lūkas iekšpusē, un pēc tam turiet otru galu, aiz 
kura koksni stumiet padeves ruļļu virzienā. 
PIEZĪME: Ja šķeldotājs iestrēgst, pārtrauciet padevi. Pretējā gadījumā sastrēguma 
novēršana būs daudz sareţģītāka. Skatīt 5.4. punktu. 

 
 

UZMANĪBU!  Šķeldošanas laikā neatlaidiet izvadīšanas caurules spailes. 
Izvadīšanas augstumu veic ar regulējamo aizbīdni (4.4. att.). 

UZMANĪBU! Nekad nepieļaujiet nepiederošu personu atrašanos mašīnas tuvumā. 
Pārliecinieties, ka pie mašīnas atrodas tikai autorizētas personas. 
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Pirmās 50 stundas  
Pārbaudiet piedziľas siksnas spriegojumu 6.9 6-6 
Pārbaudīt akumulatora uzlādes līmeni 6.13 6-7 
Pārbaudīt riteľu un riepu stāvokli un spiedienu 6.14 6-8 
Pārbaudīt bremţu stāvokli un darbību 6.15 6-8 
Pārbaudīt hidrauliskos savienojumus 6.18 6-9 
Pārbaudīt visus stiprinājumus 6.19 6-9 
Pārbaudīt padeves ruļļa apturēšanas stieľa darbību 3.4 3-2 

 

REGULĀRĀS APKOPES GRAFIKS 
 

UZMANĪBU! Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas vienmēr izľemiet atslēgu un pārliecinieties, ka 
nenotiek rotācija. 

Piezīme: Dzinēja / piedziľas pārsegs ir aizvērts un pieskrūvēts ar sešskaldľu stiprinājumu, 
kura atskrūvēšanai nepieciešama uzgrieţľu atslēga. Pēc veicamā darba paveikšanas pārsegu 
novietojiet savā vietā un nofiksējiet. 

 
Aktivitāte Punkts lpp. 

KATRU DIENU 
Pārbaudīt dzinēja eļļas un dzesēšanas šķidruma līmeni  
(skat. dzinēja instrukciju) 6.2 – 6.3  6-4 
Pārbaudīt hidrauliskās eļļas līmeni 6.4  6-4 
Pārbaudīt degvielas līmeni 6.5  6-4 
Pārbaudīt visas piedziľas siksnas 6.6  6-4 
Pārbaudīt asmeľu un stiprinājumu 
bultskrūvju stāvokli 
Piezīme: Var būt nepieciešami speciāli instrumenti 

6.7 6-5 

Iztīrīt radiatoru un radiatora apkārtni 6.8  6-6 
Pārbaudīt padeves ruļļa apturēšanas stieľa darbību 3.4 3-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzinēja apkope Vadīties pēc dzinēja instrukcijas 
 

 

Reizi nedēļā papildus katras dienas apkopei  
Ar saspiestu gaisu izpūst radiatora serdi 6.8 6-6 
Pārbaudīt piedziľas siksnas spriegojumu 6.9 6-6 
Tīrīt mašīnu ar tvaiku 6.10 6-6 
Tīrīt gaisa filtru 6.11 6-7 
Pārbaudīt elektriskos savienojumus 6.12 6-7 
Pārbaudīt akumulatora uzlādes līmeni 6.13 6-7 
Pārbaudīt padeves ruļļa apturēšanas stieľa darbību 3.4 3-2 
Pārbaudīt riteľu un riepu stāvokli un spiedienu 6.14 6-8 
Pārbaudīt un noregulēt bremzes 6.15 6-8 
Ieeļļot visus gultľus un šarnīrus 6.16, 6.1 6-8 
Pārbaudīt hidrauliskos savienojumus 6.18 6-9 
Pārbaudīt visus stiprinājumus 6.19 6-9 

 
250 stundas papildus katras nedēļas un iknedēļas 
aktivitātēm 
Pārbaudīt visu šķidrumu līmeľus 

 
6.2, 6.3, 6.4 

 
6-4 

Pārbaudīt bremţu stāvokli un darbību 6.15 6-8 
Pārbaudīt gultľu un šarnīru stāvokli 6.16 6-8 
Dzinēja apkope Vadīties pēc dzinēja instrukcijas 
Pārbaudīt vārpstas stiprinājumu bultskrūvju stingrību 6.19 6-9 

Nomainīt atpakaļgājiena filtra elementu 6.20 6-9 

 

1000 stundas papildus 250 stundu aktivitātēm 
Veicot filtra elementa nomaiľu, nomainīt hidraulikas eļļu 6.21  6-9 
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DZINĒJA APKOPE VADĪTIES PĒC DZINĒJA INSTRUKCIJAS 
 

RITEĽI UN BREMZES VADĪTIES ARĪ PĒC AL-KO ŠASIJAS INSTRUKCIJAS 
 

Gaisa spiediens riepās 2.7 bar (40 lb/in2) 
 
 
 

Ieteicamās smērvielas Specifikācija  

Hidrauliskā 
eļļa Smērviela 
Dzinēja eļļa 

ISO 32 
Kompleksā smērviela 
EP2 SAE 15W-40 
APICD 

 
(augsta temperatūra) 
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6.1.2 

 
6.1.3 

 

6.1.3. att.  Nipeļi zem dzinēja un 
spararata pārsegiem 

Nipelis 6.1.7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nipelis 6.1.5 

 

6.1 Eļļošanas punkti (skatīt 6.14) 

6.1a. att.  Eļļošanas punkti    Arborist 130 un 150 (parādīts) modeļi 

Akumulatora pārsegs 
 

 

6.1.6 6.1.4  
6.1.7 

 
 

Dzinēja pārsegs 
 
 
 

 

6.1.5 
 
 
 
 

 

6.1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Smērviela (izľemot atsevišķas norādes) - visi modeļi (izľemot speciāli norādītos) 

6.1.1 Jūgstienis 2 nipeļi 
6.1.2 Padeves ruļļa sliede Notīrīt un nedaudz ieziest ar smērvielu 
6.1.3 Slīdošā padeves ruļļa gultnis 1 nipelis zem akumulatora pārsega 
6.1.4 Fiksētā padeves ruļļa gultnis 1 nipelis zem akumulatora pārsega zem 

šļūtenēm 
6.1.5 Šķeldotāja spararata priekšējais gultnis 1 nipelis (6.1.3. att.) zem 

spararata pārsega 
6.1.6 Šķeldotāja spararata aizmugures gultnis 1 nipelis (6.1.2. att.) zem 

akumulatora pārsega 
6.1.7 Šķeldotāja spararata labirints  1 nipelis zem spararata rumbas 

Piezīme 1: Gultľos nepadodiet pārāk lielu smērvielas daudzumu, jo var rasties blīvslēgu 
bojājumi, 40 stundas nepieciešama tikai viena rokas smērvielu pistoles piespiešana 
Piezīme 2: Šķeldotāja spararata gultľiem izmantot tikai augstas temperatūras smērvielu. 

 

 

Nipeļu izvietojums zem augšējā un dzinēja pārsega (visiem modeļiem) 

6.1.2. att. Nipeļi un sliedes zem augšējā vāka 
 

Nipelis 6.1.4 
zem šļūtenēm 

 

 

Nipelis 6.1.3 
 
 

Nipelis 6.1.6 
 

 

Sliedes 6.1.2 
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6.2 Dzinēja eļļa (zem dzinēja pārsega) 
Pārbaudīt katru dienu (6.2. att.). Lai veiktu papildināšanu, vadieties pēc dzinēja instrukcijas. 

 

 

6.2. att.  Dzinējs (dīzeļdzinējs) Eļļa un dzesēšanas šķidrums 6.2b. att.  Dzinējs (Honda benzīna dzinējs) 

 

 

 
Dzesēšanas 
šķidrums 

Eļļas uzpildes 
atvere 

 
Mērstienis 

 

 
 

Uzpildes  
atvere 

 

Mērstienis 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.3 Dzesēšanas šķidrums (tikai dīzeļdzinējam - zem dzinēja pārsega) 
Pārbaudīt katru dienu (6.2. att.). Uzpildīt pēc nepieciešamības.  Pārbaudīt antifrīzu. 

UZMANĪBU! Ja dzinējs ir karsts, nenoľemiet vāciľu. 

 

 

6.4 Hidrauliskā eļļa 
Pārbaudīt katru dienu (6.4. att.). Ja līmenis ir zemāks 
par atzīmi, novērst noplūdes un uzpildīt līdz pareizam 
līmenim. 
1000 stundas Noľemt iztukšošanas aizbāzni, iztukšot 
tvertni un iepildīt atbilstošas specifikācijas eļļu. Nomainīt 
filtru (6.18) 

 

 
6.5 Degvielas līmenis 
Pārbaudīt katru dienu pirms darba sākuma un uzpildīt 
pēc nepieciešamības. 

6.4. att. Hidrauliskā eļļa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UZMANĪBU! Lietot tikai tīru degvielu. Šaubu gadījumā izmantot piltuvi ar filtru. 

UZMANĪBU! Nelieto nekāda veida sintētisko degvielu. 

 

 

6.6 Piedziľas siksnas (zem dzinēja pārsega) 
Katru dienu pirms darba pārbaudīt (6.6. att.) visu 
piedziľas siksnu stāvokli. Nomainīt nodilušās 
piedziľas siksnas. 
Regulēšanas un nomaiľas norādes ir sniegtas 
6.9. punktā. 

6.6. att. Piedziľas siksnas 
 

 
Piedziľas 
siksnas 
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6.7.1. att. Šķeldotāja spararata 
pārsegs 

 

 
 
 
 

Piekļuves 
panelis 

 

 
 
 

Pārsega 
nofiksēšanas 
bultskrūve 

Šķelttapa  

 
 

 

6.7 Disku asmeľu tīrīšana - nomaiľa 
Asmens konstrukcija pirms atkārtotas asināšanas vai nomaiľas ļauj to pārvietot uz vismaz divām rotācijas pozīcijām. 
1 Pārliecinieties, ka dzinējs ir izslēgts un ka iedarbināšanas atslēga ir izľemta. 
2 Paceliet dzinēja pārsegu un pārliecinieties, ka jebkāda rotācija ir apturēta. 

 

Asmeľu tīrīšanas BRĪDINĀJUMI 
 Asmeľiem ir asas šķautnes. Izmantojiet aizsargcimdus. 

 Ja pārsegs ir noľemts, uz spararata lāpstiľu šķautnēm veidojas 
griešanas un iespiešanas punkti.  Nenovietojiet plauktas vai 
pirkstus uz spararata un pārsega šķautnēm vai to tuvumā. 

 Dzinēja kompresija pretojas jebkura virziena spararata rotācijai.  
Veicot manuālu spararata pagriešanu starp asmeľu pozīcijām, 
uzmanieties no neparedzētiem pārvietojumiem. 

 Ja darba rīki nebūs pilnībā satverti, tie var izslīdēt.  Pirms 
darbarīku izmantošanas rūpīgi notīriet stiprinājumus. 

 Ar darbarīkiem pieliekot spēku asmens stiprinājumiem, 
pārliecinieties, ka spararata pagriešanās nav iespējama. 

 

Ievērojiet ar simboliem attēloto procedūru (3.8. punkts). 

1) Izmantojiet aizsargcimdus. 

2) Noľemiet zem akumulatora pārsega esošo piekļuves paneli. 

3) Izvadīšanas caurules rokturi izmantojot kā sviru, pārsegu sasveriet 
 uz aizmuguri līdz atdurei un atsedziet spararatu un asmeľus (6.7.1. att.). Spararata fiksēšanas tapa pārvietosies 
nodalījuma virzienā. 

4) Atrodiet un ievelciet spararata fiksēšanas tapu un spararatu uzmanīgi pagrieziet līdz pozīcijai, kurā fiksācijas tapa ieies 
spararata atverē un nepieļaus rotāciju pretēji pulksteľa rādītāju virzienam (skats no asmens uzgrieţľa puses). 
5) No uzgrieţľu virspuses un bultskrūves galvas ligzdas (piekļuves paneļa pusē) uzmanīgi notīriet gruţus. 

 
6) Ar sešstūra gala atslēgu pretēji pulksteľrādītāju virzienam 
atskrūvējiet uzgriezni. Asmens lāpstiľas bultskrūvi pieturiet ar 
sešstūra atslēgu un noľemiet asmeni un stiprinājumus (6.7.2. 
att.). 

7) No spararata asmens apvalka rūpīgi notīriet gruţus un 
visas atpakaļ uzstādāmās sastāvdaļas. Novērtējiet 
uzgrieţľu un bultskrūvju stāvokli. Ja ir redzamas jebkādas 
nolietojuma pazīmes, veiciet nomaiľu (6.7.3. att. un 6.7.4. 
att.). 

8) Asmens nomaiľai izmantojiet Nord-Lock paplāksnes un 
nodrošiniet to, ka spararata rotācija pretējā virzienā ir bloķēta.  
Pievelciet līdz pareizam pievilkšanas momentam: 200 Nm. 
Ievelciet fiksēšanas tapu un spararatu uzmanīgi pagrieziet 
līdz nākamajam asmenim un nākamajam asmenim 
atkārtojiet noľemšanas procedūru (sākot no 4. soļa). 

9) Fiksēšanas tapu turot ievilktu, šķeldotāja pārsegu 
novietojiet savā vietā. Savā vietā novietojiet piekļuves paneli. 

10) Pārliecinieties, ka visi pārsegi ir nostiprināti. 

11) Lai iedarbinātu mašīnu, ievietojiet atslēgu. 

6.7.2. att.  Spararats un asmeľi 

 

UZMANĪBU! Asmeľu asināšanu drīkst veikt, ar slīpmašīnu asinot tikai slīpo aizmugures virsmu.  Slīpējot 
priekšējo virsmu, tiks izjaukts rūpnīcā iestatītais spraugas izmērs.  Neveiciet slīpēšanu ar rokas aprīkojumu. 

Lai saglabātu līdzsvaru, visi asmeľi jāasina "komplektos" ar vienādu noslīpēšanas pakāpi. Skatīt norādi 
6.2.4. punktā. Ja jebkurš no asmeľiem ir nodilis zem plakanās gredzenveida sekcijas, komplekts ir 

jānomaina.

 
6.7.3. att. Asmens nostiprināšanas 
mezgls 

6.7.4. att. Nord-Lock paplākšľu komplekts 

Paplākšľu  
komplekts 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lūdzu ievērot to, ka vairāki zobi ir vērsti viens pret otru. 

Nord-Lock 

paplāksnes 

Uzgriezni
s 

Diska 
asmens 

Bultskrūve 
(sešstūra ligzdas 
galva) 

B - atskrūvēt A – pievilkt 200 Nm – Diska asmens 

Lai nepieļautu 
rotāciju, bloķēt 

spararatu ar 
sprosttapas 

atsperi 
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6.9.2. att. Sūkľa siksna (benzīna dzinējs) 

 Sūkľa kronšteins 

 
 
 
 
 
 
 

 
Spriegošanas 
bultskrūves 

 

 

 
 

6.8  Radiators (tikai dīzeļdzinējam - zem dzinēja 
pārsega) Katru dienu 

No radiatora iztīriet gruţus (6.8. att.). Paceliet 
priekšējo aizsargu un iztīriet. 
50 stundas vai reizi nedēļā 
Papildus iepriekš minētajam, no aizmugures ar 
saspiestu gaisu izpūtiet radiatora serdi un notīriet 
no priekšpuses. 

6.8. att. 
Radiators 

 

 
Aizsargs 

 
 

 
UZMANĪBU!  Gruţu uzkrāšanās rada dzinēja pārkaršanas un aizdegšanās risku. 
 

6.9 Piedziľas siksnas  

Siksnas nomaiľa 
Noľemiet dzinēja pārsegu. 
Šķeldotāja piedziľa (6.9.1. att.) 
Siksnu spriegošanu veic dzinēja svars. 
Zem dzinēja vai nodalījuma novietojiet domkratu un paceliet tik daudz, lai siksnas būtu atslābinātas 
tik daudz, lai tās varētu noľemt. 

Sūkľa piedziľa - benzīna dzinējs - padeves ruļļi (6.9.2. att.) 
1 No dzinēja skriemeļa noľemiet šķeldotāja piedziľas siksnas (6.9.1. att.). 
2 Lai varētu veikt siksnas regulēšanu vai noľemšanu, atskrūvējiet spaiļu bultskrūves un šarnīra 

bultskrūvi. 
3 Noľemiet vecās siksnas un uzstādiet jaunu siksnu komplektu un nodrošiniet to, ka tās blīvi ir 

ievietotas skriemeļa rievās. 
4 Siksnas nospriegojiet ar sūkľa kronšteinu. 
5 Pievelciet šarnīra bultskrūvi un spailes bultskrūvi. 
6 Visus pārsegus novietojiet savās vietās un nostipriniet. 

 
6.9.1. att. Šķeldotāja siksna 

 
Piedziľas siksnas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.10 Tīrīšana ar tvaiku vienu reizi nedēļā vai ik pēc 250 stundām 
1 Pārliecinieties, ka visi pārsegi ir uzstādīti un ir aizvērti. 
2 Veiciet mašīnas virsmu tīrīšanu ar tvaiku. 
3 Elektriskās sastāvdaļas notīriet ar mitru drānu, apsmidziniet ar WD40 un pēc tam noslaukiet 

ar sausu drānu. 
 

UZMANĪBU! Ar tvaiku nedrīkst tieši tīrīt elektriskās sastāvdaļas, piemēram, vadības blokus. 
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6.11 Gaisa filtrs (zem dzinēja pārsega) Reizi 
nedēļā (vadieties pēc dzinēja instrukcijas) 

1 Noľemiet un atbrīvojiet pārsega spailes (6.11. att.). 
2 Lai atbrīvotu gruţus, izbīdiet elementu un izpūtiet ar 
saspiestu gaisu vai maigi pasitiet pret mīkstu virsmu. 
3 Pārsegu novietojiet savā vietā. 

 

 
6.11. att. Gaisa filtrs (dīzeļdzinējs) 

 
 

Gaisa filtrs 
 
 
 

6.12 Elektriskie savienojumi  

Reizi nedēļā 
Pārliecinieties, ka visi kabeļu saišķi ir nostiprināti. 

UZMANĪBU! Slikti savienojumi ietekmē dzinēja drošību un var traucēt iedarbināšanai. 
 
 
 
 

6.13 Akumulators 
Pirmās 50 stundas un katru nedēļu 
1 Noľemiet akumulatora pārsegu. 
2 Lai piekļūtu akumulatoram, noľemiet stiprinājumus 

(6.13. att.). 
3 Pārbaudiet elektrolīta līmeni un nepieciešamības 

gadījumā to papildiniet. 
4 Akumulatoru novietojiet savā vietā. 
5 Pārsegu novietojiet savā vietā un nostipriniet. 
Izľemšana 
1 Vispirms atvienojiet negatīvā spailes (-) kabeli 

(melnais vāciľš). 
2 Atvienojiet pozitīvās spailes (+) kabeli (sarkanais 

vāciľš). 
3 Noľemiet spaili un uzmanīgi izceliet akumulatoru. 
4 Novietojot akumulatoru savā vietā, vispirms 

pievienojiet pozitīvo kabeli, bet pēc tam - negatīvo 
kabeli. 

5 Akumulatoru nofiksējiet tā, kā iepriekš aprakstīts 
6.13.4. punktā. 

 
 
6.13. att. Akumulatora stiprinājumi 

 

UZMANĪBU! Gāzes ir eksplozīvas. Elektrolīts ir korozīvs.  Izvairieties no dzirkstelēm un 

notecējumiem. 
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6.14 Riepas un riteľi  

50 stundas un 250 stundas  

Pārbaudīt riepu stāvokli. 

Pārbaudīt spiedienu un, ja nepieciešams, piepumpēt līdz 2.7 bar spiedienam (40lb/in
2

). 
Pārbaudīt riteľu uzgrieţľus un pievilkt līdz momentam 110Nm (80lbft). 

 
6.14.1 Riepu hermētiķis 
Riepas, ka aprīkotas ar gaisa hermetizēšanas produktiem uz ūdens bāzes, ir aprīkotas ar zaļu ventiļa 
vāciľu vai zaļu gredzenu ap vārstu. Riepas darbojas tieši tāpat, kā darbojas parastas pneimatiskās 
riepas. 
Piezīme Ja vārsta serde tiek nospiesta, lai samazinātu gaisa spiedienu riepā, vārsta atvere var tikt 
aizsprostota ar hermētiķa aizbāzni. Lai to atbloķētu, jāizľem vārsta serde, ka ļaus gaisam serdi izpūst 
laukā, vai arī aizbāznis riepā jāiepūš ar saspiestu gaisu. 
Lai saľemtu nomaināmo detaļu, sazinieties ar GreenMech vai 
izplatītāju. 

 
6.15 Bremzes 

50 stundas, reizi nedēļā, 250 stundas 

Pārbaudīt inerces un rokas bremzes darbību un 
efektivitāti. 
100 stundas 

Bremžu iestatīšanu veikt šādā veidā: 

2 Nofiksējiet mašīnu, pilnībā atlaidiet rokas bremzi un 
pārliecinieties, ka jūgstienis ir pilnībā izvilkts. 

3 Abus riteľus paceliet un atbalstiet uz ass balstiem. 

4 Noľemiet iekšējo tapu (6.15.1. att.), kas atsegs 
regulēšanas zobratu. 

6.15.1. att. Bremzes regulēšana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulēšanas 
zobrats 

5 Zobratu regulējiet ar skrūvgriezi un vienlaikus katru riteni grieziet uz priekšu, kamēr tas būs pievilkts. 

6 Kamēr ritenis brīvi grieţas virzienā uz priekšu, atslābiniet. 

UZMANĪBU! Rotācija pretējā virzienā nenodrošinās iestatījuma pareizību. 

7 Pārliecinieties, ka bremţu sviras pie troses pārvietojas par 4 līdz 6 mm. 

8 Procedūru atkārtojiet pretējam ritenim. 

9 Pārbaudiet, vai balansa stienis ir taisns un abas troses 
tiek pavilktas vienlaikus (6.15.2. att.). 

10 Lai likvidētu jebkādu bremţu sistēmas brīvgājienu, 
regulējiet lodveida uzgriezni. Piezīme: Jo liekāks ir vidējais 
nobraukums, jo bieţāk jāveic bremţu apkope. 
Informācija par bremţu kluču nomaiľu un cita veida apkopi ir 
sniegta AL-KO bremţu instrukcijā, vai arī tā jāsaľem no 
GreenMech. 

 

6.16 Gultľi un 
šarnīri reizi nedēļā 

Regulārā eļļošana ir aprakstīta 6.1. punktā. 

250 stundas 

6.15.2. att. Bremzes regulēšana 
 

Lodveida 
uzgrieznis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Līdzsvara 
stienis 

Pārliecinieties, vai darbības laikā rotējošām daļām nav parādījies pārmērīgs brīvgājiens 
un troksnis. Ja nepieciešams, nomainiet. 
Piezīme: Riteľu gultľiem apkope nav vajadzīga, tādēļ tiem uzmanība nav jāpievērš. 

 

6.17 Punkta numurs netiek izmantots. 
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6.18 Hidrauliskie 
savienojumi 50 stundas 
Ar ķēdes shēmas palīdzību visās šļūteľu izvietojuma un savienojumu vietās pārbaudiet, vai nav 
parādījušās noplūdes vai bojājumi. 
Jebkuras nolietotas vai bojātas šļūtenes nomainiet pret atbilstoša tipa 
un garuma šļūtenēm. Pirms noľemšanas pārbaudiet izvietojumu, 
Uzstādiet šļūteni, kura nav bojāta, savērpta vai ar iespiedumiem. 

UZMANĪBU! Pirms izjaukšanas nodrošiniet jebkura palikušā spiediena izlaišanu. 

UZMANĪBU!  Pārliecinieties, ka uzstādītajām šļūtenēm nav savērptu vietu vai iespiedumu. 

 
 

6.19 Stiprinājumi 

250 stundas 

Pārbaudiet, vai visas stiprinājumu bultskrūves ir pievilktas. 

 

6.20 Hidrauliskās eļļas atpakaļgājiena filtrs 250 stundas 
(6.20. att.). 

1 Pārliecinieties, ka eļļa ir atdzisusi. 

2 Atskrūvējiet filtra apvalku (zem vāka ir izvietota atspere) un 
uzmanīgi izceliet filtra elementu, kas nedaudz maigi jāpavelk, 
pēc tam no elementa jāatbrīvojas drošā veidā (6.20. att.). 

3 Ievietojiet jaunu filtra elementu, kas atbilst 
specifikācijai, un uzstādiet apvalku un atsperi. 

UZMANĪBU! Nepārvelciet. 

 
 

 

6.20. att. Hidrauliskās eļļas 
atpakaļgājiena filtrs 

 
Hidrauliskās 
eļļas filtrs 

 
 

6.21 Hidrauliskās eļļas maiľa  

1000 stundas 
Ar izsūkšanas sūkni filtra/uzpildes vietā izsūknējiet eļļu, uzpildiet jaunu eļļu un uzstādiet jaunu filtru 
ar atbilstošu specifikāciju. 
Nomainiet iesūkšanas filtru. 
No atkritumiem atbrīvojieties atbilstoši vietējiem vides aizsardzības noteikumiem. 

 

6.22 Drošinātāji un pārslodzes aizsardzības sistēma 

Mašīnā ir divi drošinātāji. 

40 A līnijas drošinātājs aizsargā dzinēja priekšsildīšanas un 
iedarbināšanas ķēdi. 20 A drošinātājs aizsargā pārslodzes 
aizsardzības sistēmu. 
Piezīme Pārslodzes aizsardzības sistēmas darba apgriezieni konkrētiem mašīnu modeļiem ir iestatīti 
rūpnīcā, tādēļ tos nedrīkst mainīt. 
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6.23 Kļūmju meklēšana 

Darbības kļūme Pārbaudiet Veicamā darbība lpp. 

Dzinējs nedarbojas Akumulators Uzlāde 6-7 

Degviela Uzpildīt tvertni 6-4 

Eļļas spiediens Pārbaudīt eļļas līmeni 6-4 

Termiskais drošinātājs Pārbaudīt darbību 6-4 

Drošinātāji Pārbaudīt 6-9 

Dzinējs strādā ar 
nepareiziem apgriezieniem 

Dzinēja vadība Pārbaudīt darbību 5-2 

Šķeldotāja spararats 
neuzsāk kustību 

Piedziľas siksnas Nomainīt 6-7 

Padeves ruļļi negrieţas Apturēšanas stienis Pārbaudīt darbību 3-2 

Hidrauliskā sistēma Pārbaudīt solenoīdvārstu  

Padeve pretējā virzienā 
nenotiek 

Apturēšanas stienis un 
pogas 

Pārbaudīt darbību 3-2 

Hidrauliskais vārsts Pārbaudīt darbību  

Izvadīšana nenotiek Izvadīšanas caurule Pārbaudīt, vai nav 
radies aizsprostojums 

5-3 

Šķeldotāja spararats Pārbaudīt, vai nav 
iestrēdzis 

5-3 

Neparasts troksnis (trokšľi) Šķeldotāja spararats un 
gultľi 

Pārbaudīt un nomainīt 5-3 
6-6 
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6.24 Šķeldotāja diska naža asināšana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pārbaudiet, vai šķeldotāja disku naţiem nav 
radušies bojājumi. Ja priekšējā "A" mala ir 
nodilusi, nazis nav derīgs lietošanai. Ja 
griezējvirsmā ir robi, to var nopulēt, pieľemot 
to, ka tās diametrs nav mazāks par 90 mm. 

 
Vienmēr pirmo asina visvairāk bojāto asmeni, 
kas kalpos kā paraugs pārējiem asmeľiem. 

 
Ja robi ir aizľem vairāk nekā 30% no 
apkārtmēra, asmeni var asināt, taču bojāto 
virsmu nedrīkst izmantot šķeldošanai. 

 
Robus var remontēt, ap bojāto zonu 
griezējvirsmu noslīpējot ar slīpmašīnu. 

 
Šķeldošanas nazim, kas uzstādīts uz tapľa, 
kā parādīts attēlā, 43º leľķī slīpē atlikušo 
griezējvirsmu. 

 
Asināšanu veic ar soļiem, kuru izmērs ir 
aptuveni 0.01mm (0.004"), līdz tiks atjaunota 
asa šķautne.

 

Ja slīpēšana jāveic 90 mm zonas iekšpusē, nazis nav derīgs lietošanai. 
 
Pēc asināšanas naţu svars nedrīkst atšķirties vairāk nekā par +/- 1 g (0.03 oz). Katra naţa 
svars nedrīkst būs mazāks par 560 g (20 oz). 

 
 
Piezīme: Diskveida naţiem (un papildaprīkojuma Duo naţiem) izmanto patentētas Nord-Lock 
paplāksnes ar plānāko Nyloc fiksācijas uzgriezni un paaugstināt pievilkšanas momentu 200 Nm. 
Skatīt 6.7.3. att. un 6.7.4. att. 
Pārliecinieties, ka abas komplekta paplāksnes ir novietotas tā, lai to rievotās virsmas būtu 
pavērstas viena pret otru (4. att.). Lai nodrošinātu vienmērīgu pievilkšanas momentu, 
ieteicams lietot vītnes smērvielu. Nelietojiet vītnes fiksēšanas līmi (piemēram, Loctite). 
Atkārtota izmantošana: 
Pēc tīrīšanas un eļļošanas Nord-Lock paplāksnes parasti var izmantot atkārtoti. 
Pirms Nyloc uzgrieţľu atkārtotas lietošanas jāpārliecinās, ka tiem nav bojājumu. 
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7.1 Uzglabāšana 
Rūpīgi notīrīt mašīnu un pierakstīt nepieciešamās rezerves daļas. Veikt 250 stundu 
apkopi (jā tā nav veikta).  Pieejamās rezerves daļas ir norādītas 6. nodaļā. 
Noľemt akumulatoru (ja ir uzstādīts) Vadīties pēc 6.13. punkta  
Noliet degvielu (modeļiem ar dzinēju) 
Ja mašīna tiks glabāta ilgāk par 3 mēnešiem, lai atslogotu riteľus, mašīnu novietot uz ass 
balstiem. 

 

 

7.2 Uzglabāšanas pārtraukšana 
Uzlādēt un uzstādīt akumulatoru Vadīties pēc 6.13. punkta 
Pārbaudīt gaisa spiedienu riepās* Vadīties pēc 6.14. punkta 
Pārbaudīt bremţu darbību* Vadīties pēc 6.15. punkta Ja 
nepieciešams, veikt mašīnas sagatavošanu Vadīties pēc 4. nodaļas 

 
*Ja piemēro 

 

8 Utilizācija 
Kad tiek veikta noslēdzošā mašīnas utilizācija, no zemāk uzskaitītajiem elementiem drīkst 
atbrīvoties tikai autorizētās atkritumu utilizācijas iestādēs. 

 
Dzinēja eļļa. Hidrauliskā eļļa. Antifrīzs.  Akumulators. Riepas. Kāpurķēdes (ja uzstādītas) 

Šaubu gadījumā sazinieties ar vietējo vides aizsardzības iestādi. 

Lielāko daļu nemetālisko elementu, piemēram, pārsegi un hidrauliskās šļūtenes, utilizācija 
jāveic atsevišķi. 
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GARANTIJAS NOSACĪJUMI 
 
 

 

GARANTIJAS PERIODS 
 

Visām piegādātajām mašīnām tiek nodrošināta 3 gadu detaļu un darbu 

garantija, kas stājas spēkā pirkuma brīdī. 
 
 

 
IEROBEŽOJUMI 

 

Šī garantija attiecas tikai uz ražošanas brāķi un neietver remontdarbus vai izmaksas, 

kuru attiecas uz šādiem apstākļiem: 
 

1. Parasts nolietojums un nodilums. 

2. Regulārās apkopes vai iestatīšana. 
3. Nepareiza lietošana / ļaunprātīga izmantošana/ nevērīga lietošana. 

4. Nepietiekama vai pārmērīga eļļošana. 

5. Pārkaršana nepietiekamas apkopes dēļ. 

6. Bojājumi, kas radušies nepietiekamas apkopes rezultātā vaļīgu / 
atdalījušos fitingu / stiprinājumu dēļ. 

7. Bojājumi, kas radušies tīrīšanā ar ūdeni. 
8. Mašīnu apkopi vai remontu veikuši GreenMech neautorizētas personas. 

9. Mašīnas nepareizi saliktas vai iestatītas. 
10. Bojājumi, ko radījusi nepiemērota mašīnas lietošana. 

11. Elementi / detaļas uz kuriem parasti garantija neattiecas (neaprobežojoties 
ar uzskaitījumu): Asmeņi un asmeņu mezgli - Siksnas - Filtri - Sajūga mezgli 

- Smērvielas - Riteņi un riepas - Asis - Akumulatori - Gultņi - Bukses - 

Krāsojums 
12. Netiešie zaudējumi, kaitējums vai izmaksas. 

 

 
APKOPE 

 

Garantijas laikā veicamā apkope saskaņā ar mašīnas īpašnieka rokasgrāmatas 6. 

nodaļas norādēm jāveic autorizētam GreenMech izplatītājam. 
 

 
DZINĒJI 

 

Uz dzinējiem attiecas dzinēju ražotāju garantijas. Lūdzu, vadieties pēc atsevišķiem 

garantijas nosacījumiem, kas norādīti īpašnieka rokasgrāmatā. 
 

 
Visus garantijas remontdarbus, izņemot dzinēju remontdarbus, drīkst veikt 

autorizēts GreenMech izplatītājs. Lūdzu, vadieties pēc atsevišķajiem garantijas 

nosacījumiem, kas norādīti dzinēja īpašnieka rokasgrāmatā. 



 

 
Lapa 1 no 3  
DZINĒJS - 2 GADU / 2000 STUNDU GARANTIJAS LĪGUMA 
NOTEIKUMI, NOSACĪJUMU UN IZĽĒMUMI 
VISI DZINĒJU MODEĻI 

 
Kubota (UK) Limited (Uzľēmums) garantē, ka visiem piegādātajiem produktiem ir 
garantija attiecībā uz jebkādu materiālu, raţošanas un montāţas brāķi.  Katram 
Uzľēmuma izplatītājam (Piegādātājs) MAZUMTIRDZNIECĪBAS PIRCĒJAM Uzľēmuma 
piegādātajām jaunajām precēm jānodrošina iepriekš minētā garantija. 

 
Zemāk minētas garantijas periods tiks uzsākts produkta uzstādīšanas dienā. 
Piegādātājs pirms piegādes produkta garantiju reģistrē K-net tīklā. Iegūtais "Garantijas 
un uzstādīšanas sertifikāts", kas paredzēts aizpildīšanai uzstādīšanas dienā, jāizdrukā 
divos eksemplāros. 

 
Uzstādīšanas laikā Piegādātājs Pircējam rūpīgi izskaidro šos garantijas noteikumus un 
nosacījumus, pēc kā Pircējs paraksta abus "Garantijas un uzstādīšanas sertifikāta" 
eksemplārus, kas apstiprina produkta uzstādīšanu un piekrišanu garantijas līguma 
nosacījumiem. Piegādātāja pārstāvim, kas veic produkta uzstādīšanu, jāapstiprina 
Pircēja piekrišana un jāparaksta abi "Garantijas un uzstādīšanas sertifikāta" eksemplāri. 
Viens "Garantijas un uzstādīšanas sertifikāta" eksemplārs glabājas pie Pircēja, bet otrs 
eksemplārs glabājas pie izplatītāja un tiek pievienots pie PDI protokola, kas tiek drošā 
veidā uzglabāts Kubota UK Limited vajadzībām lietošanai un pārbaudei nākotnē. 

 
Šī Kubota garantijas līguma darbība var tikt pārtraukta šādos gadījumos: 
a) Kad acīmredzams, ka produkts bez iemesla ir lietots darbībām, kurām nepieciešama 
par stiprības ierobeţojumu lielāka noslodze. 
b) Produktam ir veiktas Kubota neapstiprinātas modifikācijas. 
c) Produkts ir lietots apstākļos, kas nav uzskatāmi par normāliem apstākļiem. 
d) Saskaľā ar raţotāja prasībām, kas norādītas mašīnas operatora instrukcijā 
sniegtajās raţotāja norādēs, nav veikta normāla apkope. 
e) Kubota neuzľemsies nekādu atbildību par mašīnas vai sastāvdaļu atteicēm, ja tiks 
noteikts, ka šādas atteices cēlonis ir iekārtas lietošana ar vienu vai vairākiem 
piederumiem, kas nav apstiprināti lietošanai ar iekārtu. 

 
Garantija attiecībā uz jebkuru rezerves vai maināmo daļu (ko Kubota piegādā 
pārdošanas vai garantijas pieprasījuma gadījumā) attiecas lielākais no šādiem 
periodiem: (Detaļu un darba izmaksas) 
a) Viens gads no detaļas iegādes datuma. Garantija uz darbu ir spēkā tikai tad, ka 
detaļas uzstādīšana ir veicis autorizēts Kubota izplatītājs. Garantija attiecas tikai uz 
oriģinālajām Kubota detaļām. 
b) Tiek iekļauts atgādinājums par garantijas periodu produktam, kuram ir paredzēta 
detaļa. 

 

 
 

KUK garantija 27/11/2013 



2 GADU / 20000 MOTORSTUNDU DZINĒJA GARANTIJA 
Lapa 2 no 3 

 

 
 
 

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI 
 
Jāľem vērā, ka Garantijas nosacījumi neattiecas tādām normālas apkopes procedūrām, 
kā siksnas vai darbības iestatīšana un apkopei nepieciešamo materiālu piegāde. 

 
Nekādā gadījumā šīs Garantijas ietvaros netiks segti nejauši vai netiešie zaudējumi, 
kas, neaprobeţojoties ar uzskaitījumu, ietver aprīkojuma nomu vai nomaiľu, peļľas 
zaudēšanu vai citus komerciālus zaudējumus. 

 
Jūsu Garantijas nodrošināto aizsardzību jums var sniegt tikai autorizēti Kubota 
izplatītāji, un, ja tas ir iespējams, jūs varat pieprasīt sākotnējā Piegādātāja palīdzību 
remontu veikšanā. 
Ja jums nākas pārcelties uz citu reģionu, vai jūsu mašīna uz laiku darbojas ievērojamā 
attālumā no Piegādātāja, pie kura veicāt iegādi, mēs iesakām no sākotnējā Piegādātāja 
iegūt jums tuvākā Kubota izplatītāja nosaukumu un adresi un pieprasīt vienošanos par 
Garantijas remontu veikšanu pie šī izplatītāja. 

 
Šādā gadījumā prasības pieteikšanas kārtība garantijas ietvaros ir šāda: 
a) 24 stundu laikā vai pēc iespējas ātrāk, kad ir iespējams, informējiet Kubota 
izplatītāju, pie kura iegādājāties iekārtu.  Lai neradītu turpmākos bojājumus, vai 
situācijā, kad pastāv drošības riski, produkta lietošana jāpārtrauc. 
b) Jānodrošina, lai izplatītāja tehniķis varētu veikt produkta pārbaudi. 
c) Lai pierādītu, ka produkta apkope ir veikta pareizi saskaľā ar operatora apkopes 
grafiku, izmantojot Kubota smērvielu, Kubota izplatītājam uzrādiet visus apkopes 
ierakstus vai līdzīgus pierādījumus. 
d) Ja produkts/sastāvdaļa pirms izplatītāja ierašanās būs izjaukts vai atvērts, garantija 
var tikt anulēta. 
e) Jebkurām detaļām, kurām tiek izvirzīta garantijas prasība, ir jābūt oriģinālajām Kubota 

detaļām. 
 
Lūdzu, ľemiet vērā to, ka ļoti bieţi atteices cēloľa noteikšanai ir nepieciešami 
smērvielas, degvielas un dzesēšanas šķidruma paraugi, tādēļ mašīnā jāatrodas visiem 
sākotnējiem šķidrumiem, kuru līmeľus nedrīkst mainīt un kurus nedrīkst atšķaidīt. 

 
Ja konstatētais defekts ir raţošanas, montāţas vai bojātu detaļu brāķis, nomaiľa tiks 
veikta pilnībā bez maksas. Kubota izplatītājiem garantijas pieprasījums Kubota 
jāiesniedz 28 dienu laikā un pēc pieprasījuma gadījumā bojātās detaļas un šķidrumu 
paraugi jānosūta nekavējoties. 

 
Saskaľā ar Uzľēmuma īstenoto nepārtrauktas produktu uzlabošanas politiku, tehnisko 
parametru izmaiľas bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt veiktas jebkurā laikā, un 
Uzľēmums neuzľemas nekādu atbildību par jebkādām neērtībām, kas var rasties tā 
produktu un aprakstu datu atšķirības dēļ. 
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GARANTIJAS PERIODS 
Pilns un maksimālais garantijas periods ir divi gadi vai divi tūkstoši stundu 
atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk. Garantijas periodam ir šādi izľēmumi: 

 
IZĽĒMUMI, kas attiecas uz pirmo gadu vai 1000 lietošanas stundām: 
Ietver visus tādus apkalpojamos elementus un jebkuru sastāvdaļu, kas ir pakļauta 
skaidram nolietojumam un nodilumam, piemēram: 
Filtri (gaisa, degvielas, hidrauliskie) Ventilatoru siksnas, 
Kvēlsveces                                               Drošinātāji 
Smērvielas un antifrīzs +                      Degvielas iesmidzināšanas aprīkojums* 

 

• + Smērvielas un dzesēšanas šķidrumi tiek iekļauti, ja tiek apstiprināts, ka 
tie zaudēti garantijas defekta un remonta dēļ. Atļauts lietot tikai norādītās 
Kubota smērvielas. 

 
 * Iesmidzināšanas aprīkojuma garantijas pieprasījums tiks apstiprināts tikai 

tad, ja tas rakstiskā formā būs iesniegts Bosch vai Denso Diesel aģentam 
un tajā skaidri būs identificēts defekts, uz ko attiecas garantija. 

 

 
PAPILDU IZĽĒMUMI otrajā gadā vai pēc pirmajā 1000 darba stundām atkarībā no tā, 
kas iestājas ātrāk: 
Radiators                                                   Krāsojums 
Termostats                                               Elektriskās sastāvdaļas 
Ūdens sūknis                                             Šļūtenes un caurules 

Šī garantija ir sniegta papildus jebkurām tiesībām, kādas jums varētu būt attiecībā pret 
Kubota (UK) Ltd vai Piegādātāju, no kura iegādājāties produktu, tā neietekmē un 
neierobeţo jūs tiesības, kādas jums ir saskaľā ar Preču tirdzniecības likumu, kā arī 
vispārējās tiesības. 
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Drošības vadlīnijas un kontrolsaraksta 

noraksta no Kokaudzēšanas un 

Mežsaimniecības Konsultatīvās (AFAG) 

grupas izdotās HSE brošūras 

AFA604(rev1), kas izdota 2014. gada 

aprīlī, veidā 

 
IEVADS 

Šajā brošūrā ir aplūkota droša darba veikšana, 

strādājot ar koksnes šķeldotāju. 

 
Tā neattiecas un mašīnu, kas strādā citās 

riska zonās, kombināciju (skatīt AFAG 

brošūru 605 "Mehāniskā apstrāde uz 

ceļa"). 

 
Šo brošūru kā daļu no riska novērtēšanas 

procesa jūs varat lietot kopā ar ražotāja 

rokasgrāmatu, kas jums palīdzēs identificēt 

uz vietas veicamās kontroles darbā ar 

koksnes šķeldotāju. 

 
Jums ietekme jānovērtē uz vietas objektā un 

jāievēro šīs vadlīnijas. 

 
Visiem operatoriem jāiziet atbilstoša 

apmācība par mašīnas lietošanu un 

nepieciešamo uzdevumu izpildi (skatīt 

AFAG brošūru 805 "Apmācība un 

sertifikācija"). 
 

 
INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS 

LĪDZEKĻI (IAL) 

 
1.   Lietojiet šādus IAL: 

 
 Aizsargķivere, kas atbilst EN 397 (ja 

tā ir iekļauta riska novērtējumā). 

 
 Acu aizsardzība (sieta veida aizsargs, kas 

atbilst EN1731, vai aizsargbrilles, kas 

atbilst EN166) 

 
 Dzirdes aizsardzība (atbilst EN352), ja 

trokšņa līmenis pārsniedz 85 dB(A) 

(skatīt HSE kabatas karti INDG363 

"Aizsargājiet dzirdi vai to 

zaudēsiet!") 

 Cimdi ar garām, cieši pieguļošām 

aprocēm, kuras var pavilkt zem 

piedurknēm 

 Aizsardzības zābaki ar labu saķeri un 

potītes atbalstu 

 
 Āra apstākļiem piemērots aizsargapģērbs, 

kas nav vaļīgs.  Signālapģērbs (atbilst 

EN471) jālieto, ja riska novērtējumā 

norādīts, ka tas ir nepieciešams. 

 
2.   Katrai personai līdzi jānēsā personīgais 

pirmās palīdzības komplekts, kurā 

iekļauts liels brūču pārsējs (skatīt HSE 

brošūru INDG214 "Pirmā palīdzība 

darba vietā; Atbildes uz jūsu 

jautājumiem"). 

 
3. Jābūt pieejamiem tādiem tīrīšanas 

materiāliem, kā bezūdens ādas tīrīšanas 

līdzeklis vai ziepes, ūdens un papīra 

dvieļi. 

 
MAŠĪNA 

 
4. Pirms darba ar mašīnu uzsākšanu, 

pārliecinieties, ka tā pēc transportēšanas 

darba veikšanai ir pareizi pārveidota. 

 
5. Pārliecinieties, ka bīstamo daļu 

(piemēram, siksnas, skriemeļi, vārpstas 

utt.) aizsargi ir nostiprināti un nav bojāti. 

 
6.   Pārliecinieties, ka tādas aizsardzības 

ierīces, kā padeves kontroles stienis 

(ietverot apturēšanas ierīci) darbojas 

pareizi (skatīt HSE brošūru AI S 38 

"Motorizētie mobilie koksnes šķeldotāji: 

Operatora aizsardzība pie padeves 

lūkām"). 

 
7. Pārliecinieties, ka ir deaktivizēta jebkāda 

šķeldošanas sastāvdaļu bloķēšana. 

 
8. Pārliecinieties, ka padeves tvertnē 

neatrodas nekādi materiāli. 

 
9. Pārliecinieties, ka trokšņa brīdinājuma 

zīmes atrodas savās vietās. 

 
10. Mašīnām, kuru piedziņu veic ar 

jūgvārpstu (PTO), pirms iedarbināšanas 

pārliecinieties: 
 
 
1. lpp. 



 

 Jūgvārpsta ir aprīkota ar piemērotu 

aizsargu, kas atbilst EN1152 un kas 

jūgvārpstu nosedzi visā tās garumā no 

traktora līdz mašīnai. 

 
 Aizsargam jābūt pareizi uzstādītam un 

darbderīgā stāvoklī (skatīt AIS40 

"Jūgvārpstas un piedziņas vārpstas"). 

 
 Jūgvārpstas apgriezieni ir 

piemēroti mašīnai. 

 
DARBA ZONAS IZVĒLE 

 
11. Izvēlieties pēc iespējas stingrāku 

virsmu un stabilizējiet mašīnu. 

 
12. Ja strādājat slēgtā telpā, nodrošiniet 

piemērotu ventilāciju un jebkādu 

izplūdes gāzu izvadīšanu atklātā gaisā. 

 
13. Ja nepieciešams, tad, kad šķeldotājs ir 

atkabināts no velkošā transportlīdzekļa, 

aktivizējiet rokas bremzi un nobloķējiet 

riteņus. 

 
14. Visās iespējamās piekļuves darba vietai 

vietās uzstādiet brīdinājuma uz aizlieguma 

zīmes, kas atbilst 1996. gada Veselības un 

Drošības (Drošības zīmes un signāli) 

noteikumiem, un brīdina par bīstamu 

darba vietu un to, ka neautorizēta piekļuve 

nav atļauta.  Vietās ar augstu publisko 

piekļuvi risku novērtējumā var būt 

norādīts, ka nepieciešami papildu līdzekļi 

(piemēram, norobežojoša lente, barjeras, 

papildu uzraudzības personas). 

 
15. Nodrošiniet, ka visas darbības autoceļu 

tuvumā tiek atbilstoši atzīmētas ar 

atbilstošiem paziņojumiem, kas norādīti 

DTLR Rīcības kodeksā "Drošība darbā 

uz ielas un autoceļa" (pieejams 

Stacionārajā birojā ISBN 0 11 551958 

0). 

 
16. Nodrošiniet, ka izvadīšanas caurule ir 

novietota tā, lai, strādājot uz ceļa, 

nepieļautu šķeldas nokļūšanu uz autoceļa 

vai jebkurā citā virzienā, kur tā var 

ietekmēt kolēģus vai sabiedrības 

locekļus. 

 
17. Šķeldotājs jānovieto tā, lai operatoriem 

materiāla padošanas mašīnā laikā nebūtu 

jāstāv uz uzbērumiem / slīpumā. 

 
RĪCĪBA ĀRKĀRTAS 

SITUĀCIJĀS 

 
18. Pārliecinieties, ka nozīmētā un atbildīgā 

persona pārzina dienas darba plānu un 

tam piekrīt veikt atbilstošu avārijas 

saziņas procedūru.  Kur tas ir praktiski 

iespējams, lietojiet mobilo tālruni vai 

rāciju un iepriekš sagatavotu izsaukuma 

sistēmu. 

 
19. Pārliecinieties, ka operatori ārkārtas 

situācijās prot sniegt pietiekami 

kvalificētu pirmo palīdzību, piemēram, 

zina savas koordinātes, attālumu no lielākā 

autoceļa, piekļuves veidu (kas piemērots 

glābšanas dienesta transportlīdzekļiem ar 

četru riteņu piedziņu).  Pilsētvidē ļoti 

svarīgi ir ielu nosaukumi. Atrašanās vietas 

informācija jānoskaidro pirms tās 

lietošanas ārkārtas situācijā.  (Skatīt arī 

AFAG brošūru 802 "Avārijas situāciju 

plānošana"). 

 
LIETOŠANA 

 
20. Pārliecinieties, ka cimdiem ir ciešas 

aproces vai tās var pavilkt zem 

piedurknēm tādā veidā, lai tās nebūtu 

iespējams aizķert ar šķeldotājā padodamo 

materiālu. 

 
21. Iestatiet dzinēja apgriezienus (un 

pārslodzes aizsardzību, ja uzstādīta), 

kas ļauj iegūt optimālu veiktspēju. 

 
22. Pārliecinieties, ka materiālā, kas tiks 

sasmalcināts, neatrodas akmeņi, metāla 

priekšmeti un svešķermeņi. 

 
23. Lai izvairītos no pacelta materiāla 

radītiem sitieniem, stāviet vienā pusē no 

padeves ruļļiem. 

 
24. Ļaujiet materiālam ieiet padeves ruļļos 

vai šķeldošanas elementos. 
 

 
2. lpp. 



 

25. Īsiem materiāla gabaliem un pēdējam 

materiāla gabalam izmantojiet vismaz 1,5 

m garu bīdīšanas nūju. 

26. Nevienu savu ķermeņa daļu (ieskaitot 

plaukstas un pēdas) mašīnas darbības 

laikā neievietojiet padeves tvertnē. 

 
27. Novēršot mašīnas nosprostojumus, 

vienmēr ievērojiet ražotāja norādēm. 

 
28. Lai nepieļautu paklupšanas bīstamību, 

zemes zonu padeves tvertnes priekšpusē 

uzturiet tīru no gružiem. 

 
29. Ja mašīna tiek atstāta bez uzraudzības, 

vai, veicot jebkādu apkopi, izņemiet 

dzinēja iedarbināšanas atslēgu. 

 
DEGVIELAS UZPILDĪŠANA 

 
30. Apturiet dzinēju, un, ja nepieciešams, 

pirms degvielas uzpildīšanai mašīnai 

ļaujiet atdzist. 

 
31. Benzīna tvaiki nav redzami un spēj 

pārvietoties ievērojamā attālumā no 

iztecēšanas vai uzpildīšanas vietas. 

Vienmēr ievērojiet drošu attālumu no 

jebkāda aizdegšanās avota. 

 
32. Lai izvairītos no tvaiku aizdegšanās, 

degvielu uzglabājiet drošā attāluma 

jebkura aizdegšanās avota, piemēram, 

liesmas, smēķējošiem cilvēkiem vai 

koksnes šķeldotāja.  Izvēlieties vietu, kas 

ir aizsargāta no tiešas saules gaismas, un 

atrodas drošā attālumā no ūdenstecēm un 

notekām. 

 
33. Tvertnēm jābūt aprīkotām ar skaidru 

marķējumu un cieši aizvērtiem vākiem.  

Plastmasas tvertnēm jābūt paredzētām un 

apstiprinātām benzīna un dīzeļdegvielas 

uzpildīšanai. 

 
34. Degvielas tvertnes vāciņu cieši 

nostipriniet savā vietā. 

 
35. Nepieļaujiet degvielas nokļūšanu uz ādas.  

Ja degviela iekļūst acīs, nekavējoties acis 

skalojiet ar sterilu ūdeni un vērsieties pēc 

medicīniskas palīdzības. 

 
Apkope 

 
36. Katru dienu pārbaudiet, vai šķeldošanas 

elementiem nav parādījušies bojājumi vai 

nodilums. 

 
37. Rīkojoties ar nažiem, lietojiet cimdus. 

 
38. Pirms darba ar nažiem uzsākšanas 

pārliecinieties, ka dzinējs ir izslēgts, 

iedarbināšanas atslēga ir izņemta un 

šķeldošanas elementi ir nekustīgi. 

 
39. Pirms jebkura aizsarga/pārsega atvēršanas 

vai sniegšanās padeves tvertnē vai 

izvadīšanas caurulēs pārliecinieties, ka 

dzinējs ir izslēgts, iedarbināšanas atslēga ir 

izņemta un bīstamās daļas ir nekustīgas. 

 
40. Bojāti vai neasi naži jānomaina vai 

jāpagriež otrādi.  Ja nažu nodilums 

pārsniedz ražotāja norādītos minimālos 

izmērus, nažus izmantot nedrīkst. 

 
41. Ja tiek uzstādīti jauni/uzasināti naži, 

pārliecinieties, ka starp nažiem un pamatni 

tiek nodrošināta ieteicamā izmēra sprauga. 
 

42.  
MAŠĪNAS PĀRVIETOŠANA 

 
43. Apturiet dzinēju un izņemiet 

iedarbināšanas / apturēšanas atslēgu. 

 
44. Nobloķējiet šķeldošanas sastāvdaļas. 

 
45. Padeves lūku un izvadīšanas cauruli 

nofiksējiet transportēšanas pozīcijā. 

 
46. Pārbaudiet vilkšanas kronšteinu un 

piekabiniet, bet pēc tam paceliet un 

nofiksējiet atbalsta riteni. 

 
47. Elektriskās ķēdes un drošības ķēdi(-es) 

pievienojiet pie velkošā transportlīdzekļa. 

 
3. lpp. 

48. Pirms kustības uzsākšanas pārliecinieties, 

ka slodze ir droša un cilvēki atrodas drošā 

vietā. 



 

Papildu informācija 

 
Troksnis: Nezaudējiet savu dzirdi! 

INDG363(rev2) 

HSE Books 2012 

www.hse.gov.uk/pubns/indg363.htm 
 

First Pirmā palīdzība darba vietā: Atbildes 

uz jūsu jautājumiem. Brošūra 

INDG2114(rev1) 

HSE books 2009 

www.hse.gov.uk/pubns/indg214.htm 
 

Drošības zīmes un signāli.  Veselības un 

drošības (Drošības zīmes un signāli) 

noteikumi, 1996. gads  Noteikumu L64 

vadlīnijas (Otrais izdevums) HSE Books 2009 

ISBN 978 0 7176 

6359 0 

www.hse.gov.uk/pubns/books/164.htm 
 

Motorizētie koksnes šķeldotāji: Operatora 

aizsardzība pie padeves lūkām AIS38 HSE 

2013 www.hse.gov.uk/pubns/ais38.htm 
 

Jūgstieņi un piedziņas vārpstas AIS40 HSE 

Books2012 www.hse.gov.uk/pubns/ais40.htm 
 

Koku kopšana un apgriešana: 

www.hse.gov.uk/treework 
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Risku novērtējums 

Uzľēmuma nosaukums:  GreenMech Ltd 

Novērtējuma Nr.: G001 

Aktivitāte: Arborist 130 

 

Sekas Pakāpe Iespēja Pakāpe Lai noteiktu riska pakāpi, seku pakāpe 
jāreizina ar iespējas novērtējumu 

Nāve 5 Ļoti iespējama 5 Noslēguma uzľēmumam pieľemamā 
pārskatītā riska pakāpe ir 10 vai 
zemāka. Ja tā ir augstāka, 
nepieciešama papildu kontrole. 

 
Noslēguma pārskatītajai iespējai jābūt 2 
vai zemākai. 

Invaliditāte 4 Iespējama 4 

Ļoti nopietnas 
(lauzti locekļi) 

3 Iespējama 3 

Svarīga (3 dienu 
darba nespēja) 

2 Attāli iespējama 2 

Vērā ľemama (pirmā 
palīdzība) 

1 Neiespējama 1 

 

 
Bīstamība Riskam pakļauts(-a) Sekas (S) Iespēja (I) Riska 

pakāpe 
Vadības rīki Grozīts Noslēdzošā 

riska pakāpe 
Pakļautās personas Ticams bīstamības 

radīts ievainojums 
Novērtējums Incidents Novērtējums  S 

Novērtējums 

I 

Novērtējums 

SAPĪŠANĀS 

Ar griezni 
ŠĶELDOTĀJA  
padeves lūka pamatnē 

OPERATORS NĀVE – LOCEKĻA 
ZAUDĒŠANA 

5 ĻOTI 

IESPĒJAMA 

5 25 Grieţľa aizsniedzamības 
drošības attālums atbilst 
jaunākajām HSE 
vadlīnijām. 
Pie padeves lūkas 
augšējā un sānu 
perimetra piestiprināt 
drošības apturēšanas 
margu. Šīs avārijas 
apturēšanas sistēmas 
darbībai jāatbilst HSE 
rekomendācijām. Mašīnu 
drīkst lietot tikai nozīmēti 
(kompetenti) operatori. 

5 2 10 

GRIEZUMI UN 
DŪRIENI, ko rada no 
griezēja izlidojuši 
priekšmeti. Koksne, 
akmeľi un naglas, kas 
atlec no padeves lūkas 

OPERATORS Sejas, acu, galvas 
un roku ievainojumi 

3 IESPĒJAMA 4 12 Apmācīts operators 
Pārliecinieties, ka 
mašīnā tiek padoti tikai 
zaļie atkritumi. 
Aizsargķivere, kas atbilsti 
BSEN 397 
Meţizstrādes sejas 
aizsargs 
Izturīgi cimdi 

3 2 6 

Atšifrējums:  

 
Parakstīja:     …………………………… 

Datums:    ……………………………. 

Pārskatīšanas datums:  ………………………. 



Risku novērtējums 

Uzľēmuma nosaukums:  GreenMech Ltd 

Novērtējuma Nr.: G001-2 

Aktivitāte: Arborist 130 

 

Sekas Pakāpe Iespēja Pakāpe Lai noteiktu riska pakāpi, seku pakāpe 
jāreizina ar iespējas novērtējumu 

Nāve 5 Ļoti iespējama 5 Noslēguma uzľēmumam pieľemamā 
pārskatītā riska pakāpe ir 10 vai 
zemāka. Ja tā ir augstāka, 
nepieciešama papildu kontrole. 

 
Noslēguma pārskatītajai iespējai jābūt 2 
vai zemākai. 

Invaliditāte 4 Iespējama 4 

Ļoti nopietnas 
(lauzti locekļi) 

3 Iespējama 3 

Svarīga (3 dienu 
darba nespēja) 

2 Attāli iespējama 2 

Vērā ľemama (pirmā 
palīdzība) 

1 Neiespējama 1 

 

 
Bīstamība Riskam pakļauts(-a) Sekas (S) Iespēja (I) Riska 

pakāpe 
Vadības rīki Grozīts Noslēdzošā 

riska pakāpe 
Pakļautās personas Ticams bīstamības 

radīts ievainojums 
Novērtējums Incidents Novērtējums  S 

Novērtējums 

I 

Novērtējums 

TROKSNIS 

Garantētais skaľas 
spiediena līmenis Lwa 
100dB 

OPERATORS 

 

TREŠĀ PUSE 

TROKSNIS, KAS 
IZRAISA 
DZIRDES 
ZUDUMU 

4 IESPĒJAMA 4 16 Lietot dzirdes aizsardzību, 
kas atbilst BE EN 352-3. 
Izvietot obligāto zīmi 
"nesāt dzirdes 
aizsardzību" 

4 2 8 

VIBRĀCIJA – 

mašīnas pārvietošanās 

OPERATORS SALAUZTS VAI 
SASKRĀPĒTS 
LOCEKLIS 

3 IESPĒJAMA 3 9 Apmācīts operators. 
Nofiksēt rokas 
bremzi 
Nofiksēt riteľus un savā 
vietā nofiksēt stabilizatoru 
Novietot mašīnu uz 
izturīgas, līdzenas 
virsmas 

3 2 6 

SAGRIEŠANĀS – 
DŪRIENS 
Ar rokturi paceļot 
dzinēju – paliekas no 
izvadīšanas lūkas 

OPERATORS 

 

TREŠĀ PUSE 

ACU TRAUMAS, 
SEJAS 
SAGRIEŠANA 

2 IESPĒJAMA 3 6 Norobeţot savākšanas 
punktu. Operatoram jālieto 
galvas un sejas 
aizsardzība. 

2 1 2 

Atšifrējums:  

 
Parakstīja:     …………………………… 

Datums:    ……………………………. 

Pārskatīšanas datums:  …………………. 



Risku novērtējums 

Uzľēmuma nosaukums:  GreenMech Ltd 

Novērtējuma Nr.: G001-3 

Aktivitāte: Arborist 130 

 

Sekas Pakāpe Iespēja Pakāpe Lai noteiktu riska pakāpi, seku pakāpe 
jāreizina ar iespējas novērtējumu 

Nāve 5 Ļoti iespējama 5 Noslēguma uzľēmumam pieľemamā 
pārskatītā riska pakāpe ir 10 vai 
zemāka. Ja tā ir augstāka, 
nepieciešama papildu kontrole. 

 
Noslēguma pārskatītajai iespējai jābūt 2 
vai zemākai. 

Invaliditāte 4 Iespējama 4 

Ļoti nopietnas 
(lauzti locekļi) 

3 Iespējama 3 

Svarīga (3 
dienu darba 
nespēja) 

2 Attāli iespējama 2 

Vērā ľemama (pirmā 
palīdzība) 

1 Neiespējama 1 

 

 
Bīstamība Riskam pakļauts(-a) Sekas (S) Iespēja (I) Riska 

pakāpe 
Vadības rīki Grozīts Noslēdzošā 

riska pakāpe 
Pakļautās personas Ticams bīstamības 

radīts ievainojums 
Novērtējums Incidents Novērtējums  S 

Novērtējums 

I 

Novērtējums 

SAPĪŠANĀS 

Zari ar apģērbu 

OPERATORS Ievilkšana 
grieţľos – NĀVE - 
LOCEKĻA 
ZAUDĒŠANA 

5 IESPĒJAMA 3 15 Nelietot vaļīgu apģērbu. 
Nelietot kaklasaites, 
šalles utt. 
Tādas pašas kontroles, 
kā iepriekšējai sapīšanās 
grieţľos bīstamībai. 
Nēsāt cimdus ar garām 
aprocēm, ko var pavilkt 
zem piedurknēm. 

5 2 10 

GRIEZUMI UN 
DŪRIENI – 
Apstrādāti zaļie 
atkritumi 

OPERATORS 

 

TREŠĀ PUSE 

ACU TRAUMAS, 
SEJAS 
SAGRIEŠANA 

1 IESPĒJAMA 3 3 Apmācīts operators        
Nofiksēt izvadīšanas 
cauruli Norobeţot 
savākšanas punktu 

1 1 2 

GRIEZUMI UN 
DŪRIENI – 
Zaru pārvietošana 

OPERATORS ROKU 
SAGRIEŠANA 

2 ĻOTI 
IESPĒJAMA 

4 8 Nēsāt izturīgus cimdus ar 
garām aprocēm, ko var 
pavilkt zem piedurknēm. 

2 2 4 

 

Atšifrējums:  
 

Parakstīja     …………………………… 

Datums:    ……………………………. 

Pārskatīšanas datums:  …………………. 



Risku novērtējums 

Uzľēmuma nosaukums:  GreenMech Ltd 

Novērtējuma Nr.: G001-4 

Aktivitāte: Arborist 130 

 

Sekas Pakāpe Iespēja Pakāpe Lai noteiktu riska pakāpi, seku pakāpe 
jāreizina ar iespējas novērtējumu 

Nāve 5 Ļoti iespējama 5 Noslēguma uzľēmumam pieľemamā 
pārskatītā riska pakāpe ir 10 vai 
zemāka. Ja tā ir augstāka, 
nepieciešama papildu kontrole. 

 
Noslēguma pārskatītajai iespējai jābūt 2 
vai zemākai. 

Invaliditāte 4 Iespējama 4 

Ļoti nopietnas 
(lauzti locekļi) 

3 Iespējama 3 

Svarīga (3 dienu 
darba nespēja) 

2 Attāli iespējama 2 

Vērā ľemama (pirmā 
palīdzība) 

1 Neiespējama 1 

 

 
Bīstamība Riskam pakļauts(-a) Sekas (S) Iespēja (I) Riska 

pakāpe 
Vadības rīki Grozīts Noslēdzošā 

riska pakāpe 
Pakļautās personas Ticams bīstamības 

radīts ievainojums 
Novērtējums Incidents Novērtējums  S 

Novērtējums 

I 

Novērtējums 

TRIECIENS 

Trieciens ar zaru zaļo 
atkritumu padošanas 
grieţľos laikā 

OPERATORS SALAUZTS 
LOCEKLIS, 
NOBRĀZUMI 

3 IESPĒJAMA 3 9 Stāvēt mašīnas sānos. 
Apmācīts operators 

3 2 6 

SASPIEŠANA 

A-veida rāmja augstuma 
regulēšana 

OPERATORS SALAUZTS 
LOCEKLIS, 
NOBRĀZUMI 

3 IESPĒJAMA 3 9 Pārliecināties, ka ir 
aktivizēta rokas bremze, 
un riteľi ir nofiksēti. 
Atbalsta riteľa nolaišanai 
izmantot pagrieţamo 
rokturi. Nolaist 
stabilizatoru un nobloķēt. 

3 1 3 

SASPIEŠANA, 

TRIECIENS 

Iekrišana padeves lūkā 
darba / transportēšanas 
pozīcijas fiksēšanas laikā 

OPERATORS SALAUZTS 
LOCEKLIS, 
NOBRĀZUMI 

3 Lūkas 
pārvietošanas 
darba sākumā 
un beigās 

3 9 Apmācīts operators, 
pirms lietošanas 
pārbaudīt eľģu 
vietas. Lūkas 
nofiksēšanai izmantot 
stiprinājumus. 

3 2 6 

 

Atšifrējums:  
 

Parakstīja:     …………………………… 

Datums:    ……………………………. 

Pārskatīšanas datums:  …………………. 



Risku novērtējums 

Uzľēmuma nosaukums:  GreenMech Ltd 

Novērtējuma Nr.: G001 

Aktivitāte: Arborist 150 

 

Sekas Pakāpe Iespēja Pakāpe Lai noteiktu riska pakāpi, seku pakāpe 
jāreizina ar iespējas novērtējumu 

Nāve 5 Ļoti iespējama 5 Noslēguma uzľēmumam pieľemamā 
pārskatītā riska pakāpe ir 10 vai 
zemāka. Ja tā ir augstāka, 
nepieciešama papildu kontrole. 

 
Noslēguma pārskatītajai iespējai jābūt 2 
vai zemākai. 

Invaliditāte 4 Iespējama 4 

Ļoti nopietnas 
(lauzti locekļi) 

3 Iespējama 3 

Svarīga (3 dienu 
darba nespēja) 

2 Attāli iespējama 2 

Vērā ľemama (pirmā 
palīdzība) 

1 Neiespējama 1 

 

 
Bīstamība Riskam pakļauts(-a) Sekas (S) Iespēja (I) Riska 

pakāpe 
Vadības rīki Grozīts Noslēdzošā 

riska pakāpe 
Pakļautās personas Ticams bīstamības 

radīts ievainojums 
Novērtējums Incidents Novērtējums  S 

Novērtējums 

I 

Novērtējums 

SAPĪŠANĀS 

Ar griezni 
ŠĶELDOTĀJA 
padeves lūka 
pamatnē 

OPERATORS NĀVE – LOCEKĻA 
ZAUDĒŠANA 

5 ĻOTI 

IESPĒJAMA 

5 25 Grieţľa aizsniedzamības 
drošības attālums atbilst 
jaunākajām HSE vadlīnijām. 
Pie padeves lūkas augšējā 
un sānu perimetra 
piestiprināt drošības 
apturēšanas margu. Šīs 
avārijas apturēšanas 
sistēmas darbībai jāatbilst 
HSE rekomendācijām. 
Mašīnu drīkst lietot tikai 
nozīmēti (kompetenti) 
operatori. 

5 2 10 

GRIEZUMI UN 

DŪRIENI, ko 

rada no griezēja 
izlidojuši priekšmeti. 
Koksne, akmeľi un 
naglas, kas atlec no 
padeves lūkas 

OPERATORS Sejas, acu, galvas 
un roku 
ievainojumi 

3 IESPĒJAMA 4 12 Apmācīts operators. 
Pārliecinieties, ka mašīnā 
tiek padoti tikai zaļie 
atkritumi. 
Aizsargķivere, kas atbilsti 
BSEN 397 

Meţizstrādes sejas aizsargs 

Izturīgi cimdi 

3 2 6 

Atšifrējums:  

 
Parakstīja:     …………………………… 

Datums:    ……………………………. 

Pārskatīšanas datums:  …………………. 



Risku novērtējums 

Uzľēmuma nosaukums:  GreenMech Ltd 

Novērtējuma Nr.: G001-2 

Aktivitāte: Arborist 150 

 

Sekas Pakāpe Iespēja Pakāpe Lai noteiktu riska pakāpi, seku pakāpe 
jāreizina ar iespējas novērtējumu 

Nāve 5 Ļoti iespējama 5 Noslēguma uzľēmumam pieľemamā 
pārskatītā riska pakāpe ir 10 vai 
zemāka. Ja tā ir augstāka, 
nepieciešama papildu kontrole. 

 
Noslēguma pārskatītajai iespējai jābūt 2 
vai zemākai. 

Invaliditāte 4 Iespējama 4 

Ļoti nopietnas 
(lauzti locekļi) 

3 Iespējama 3 

Svarīga (3 dienu 
darba nespēja) 

2 Attāli iespējama 2 

Vērā ľemama (pirmā 
palīdzība) 

1 Neiespējama 1 

 

 
Bīstamība Riskam pakļauts(-a) Sekas (S) Iespēja (I) Riska 

pakāpe 
Vadības rīki Grozīts Noslēdzošā 

riska pakāpe 
Pakļautās personas Ticams bīstamības 

radīts ievainojums 
Novērtējums Incidents Novērtējums  S 

Novērtējums 

I 

Novērtējums 

TROKSNIS 

Garantētais skaľas 
spiediena līmenis 
Lwa 100dB 

OPERATORS 

 

TREŠĀ PUSE 

TROKSNIS, KAS 
IZRAISA DZIRDES 
ZUDUMU 

4 IESPĒJAMA 4 16 Lietot dzirdes aizsardzību, kas 
atbilst BE EN 352-3. 
Izvietot obligāto zīmi "nesāt 
dzirdes aizsardzību" 

4 2 8 

VIBRĀCIJA – 

mašīnas 
pārvietošanās 

OPERATORS SALAUZTS VAI 
SASKRĀPĒTS 
LOCEKLIS 

3 IESPĒJAMA 3 9 Apmācīts operators. 
Nofiksēt rokas bremzi 
Nofiksēt riteľus un savā 
vietā nofiksēt stabilizatoru 
Novietot mašīnu uz 
izturīgas, līdzenas virsmas 

3 2 6 

SAGRIEŠANĀS – 
DŪRIENS 
Ar rokturi paceļot 
dzinēju – paliekas 
no izvadīšanas lūkas 

OPERATORS 

 

TREŠĀ PUSE 

ACU TRAUMAS, 
SEJAS 
SAGRIEŠANA 

2 IESPĒJAMA 3 6 Norobeţot savākšanas 
punktu. Operatoram jālieto 
galvas un sejas aizsardzība. 

2 1 2 

Atšifrējums:  

 
Parakstīja:     …………………………… 

Datums:    ……………………………. 

Pārskatīšanas datums:  …………………. 



Risku novērtējums 

Uzľēmuma nosaukums:  GreenMech Ltd 

Novērtējuma Nr.: G001-3 

Aktivitāte: Arborist 150 

 

Sekas Pakāpe Iespēja Pakāpe Lai noteiktu riska pakāpi, seku pakāpe 
jāreizina ar iespējas novērtējumu 

Nāve 5 Ļoti iespējama 5 Noslēguma uzľēmumam pieľemamā 
pārskatītā riska pakāpe ir 10 vai 
zemāka. Ja tā ir augstāka, 
nepieciešama papildu kontrole. 

 
Noslēguma pārskatītajai iespējai jābūt 2 
vai zemākai. 

Invaliditāte 4 Iespējama 4 

Ļoti nopietnas 
(lauzti locekļi) 

3 Iespējama 3 

Svarīga (3 dienu 
darba nespēja) 

2 Attāli iespējama 2 

Vērā ľemama (pirmā 
palīdzība) 

1 Neiespējama 1 

 

 
Bīstamība Riskam pakļauts(-a) Sekas (S) Iespēja (I) Riska 

pakāpe 
Vadības rīki Grozīts Noslēdzošā 

riska pakāpe 
Pakļautās personas Ticams bīstamības 

radīts ievainojums 
Novērtējums Incidents Novērtējums  S 

Novērtējums 

I 

Novērtējums 

SAPĪŠANĀS 

Zari ar apģērbu 

OPERATORS Ievilkšana grieţľos 
– NĀVE - 
LOCEKĻA 
ZAUDĒŠANA 

5 IESPĒJAMA 3 15 Nelietot vaļīgu apģērbu. 
Nelietot kaklasaites, šalles 
utt. 
Tādas pašas kontroles, kā 
iepriekšējai sapīšanās 
grieţľos bīstamībai. Nēsāt 
cimdus ar garām aprocēm, 
ko var pavilkt zem 
piedurknēm. 

5 2 10 

GRIEZUMI UN 
DŪRIENI – 
Apstrādāti zaļie 
atkritumi 

OPERATORS 

 

TREŠĀ PUSE 

ACU TRAUMAS, 
SEJAS 
SAGRIEŠANA 

1 IESPĒJAMA 3 3 Apmācīts operators        
Nofiksēt izvadīšanas 
cauruli Norobeţot 
savākšanas punktu 

1 1 2 

GRIEZUMI UN 
DŪRIENI – 
Zaru pārvietošana 

OPERATORS ROKU 
SAGRIEŠANA 

2 ĻOTI 
IESPĒJAMA 

4 8 Nēsāt izturīgus cimdus ar 
garām aprocēm, ko var 
pavilkt zem piedurknēm. 

2 2 4 

 

Atšifrējums:  
 

Parakstīja:     …………………………… 

Datums:    ……………………………. 

Pārskatīšanas datums:  …………………. 



Risku novērtējums 

Uzľēmuma nosaukums:  GreenMech Ltd 

Novērtējuma Nr.: G001-4 

Aktivitāte: Arborist 150 

 

Sekas Pakāpe Iespēja Pakāpe Lai noteiktu riska pakāpi, seku pakāpe 
jāreizina ar iespējas novērtējumu 

Nāve 5 Ļoti iespējama 5 Noslēguma uzľēmumam pieľemamā 
pārskatītā riska pakāpe ir 10 vai 
zemāka. Ja tā ir augstāka, 
nepieciešama papildu kontrole. 

 
Noslēguma pārskatītajai iespējai jābūt 2 
vai zemākai. 

Invaliditāte 4 Iespējama 4 

Ļoti nopietnas 
(lauzti locekļi) 

3 Iespējama 3 

Svarīga (3 dienu 
darba nespēja) 

2 Attāli iespējama 2 

Vērā ľemama (pirmā 
palīdzība) 

1 Neiespējama 1 

 

 
Bīstamība Riskam pakļauts(-a) Sekas (S) Iespēja (I) Riska 

pakāpe 
Vadības rīki Grozīts Noslēdzošā 

riska pakāpe 
Pakļautās personas Ticams 

bīstamības radīts 
ievainojums 

Novērtējums Incidents Novērtējums  S 

Novērtējums 

I 

Novērtējums 

TRIECIENS 

Trieciens ar zaru zaļo 
atkritumu padošanas 
grieţľos laikā 

OPERATORS SALAUZTS 
LOCEKLIS, 
NOBRĀZUMI 

3 IESPĒJAMA 3 9 Stāvēt mašīnas sānos. 
Apmācīts operators 

3 2 6 

SASPIEŠANA 

A-veida rāmja augstuma 
regulēšana 

OPERATORS SALAUZTS 
LOCEKLIS, 
NOBRĀZUMI 

3 IESPĒJAMA 3 9 Pārliecināties, ka ir 
aktivizēta rokas bremze, 
un riteľi ir nofiksēti. 
Atbalsta riteľa nolaišanai 
izmantot pagrieţamo 
rokturi. Nolaist 
stabilizatoru un nobloķēt. 

3 1 3 

SASPIEŠANA, 

TRIECIENS 

Iekrišana padeves lūkā 
darba / transportēšanas 
pozīcijas fiksēšanas laikā 

OPERATORS SALAUZTS 
LOCEKLIS, 
NOBRĀZUMI 

3 Lūkas 
pārvietošanas 
darba sākumā 
un beigās 

3 9 Apmācīts operators, 
pirms lietošanas 
pārbaudīt eľģu vietas. 
Lūkas nofiksēšanai 
izmantot stiprinājumus. 

3 2 6 

 

Atšifrējums:  
 

Parakstīja:     …………………………… 

Datums:    ……………………………. 

Pārskatīšanas datums:  …………………. 



Mērījuma informācija 

 

 

Mērījuma datums 18/08/2012 Mērījumu veica: JAET 
 

 
Pārbaudāmās iekārtas Greenmech Arborist 130 ARB130MT23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mēriekārtas 

 
Skaņas līmeņa mērītājs CEL-440 Ražotājs  Casella Pēdējās verificēšanas datums 22.08.2003. 

Akustiskā kalibratora tips CEL_282 Ražotājs  Casella Pēdējās verificēšanas datums 22.08.2003. 

Kalibrēšanas līmenis 114 dB    

 

Mērījumu iestatījumi 

Mērījumu skaits gab.  6 
 
 

Mērīšanas zonas rādiuss r 4 m 
 
 

Zonas laukums S 100.53 m2 
 
 

Atskaites virsmas laukums S0 1 m2 
 
 

Vērsuma indekss DI 0 dB 
 
 
 

Aprēķinātie dati Ilgums 
 
 

Plaša diapazona akustiskā jauda dB(A) 116 Lw dB(A) 00:00:20 hh:mm:ss 



Mērījuma informācija 

 

 

Mērījuma datums 18/08/2012 Mērījumu veica: JAET 
 

 
Pārbaudāmās iekārtas Greenmech Arborist 150 ARB150MT26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mēriekārtas 

 
Skaņas līmeņa mērītājs CEL-440 Ražotājs  Casella Pēdējās verificēšanas datums 22.08.2003. 

Akustiskā kalibratora tips CEL_282 Ražotājs  Casella Pēdējās verificēšanas datums 22.08.2003. 

Kalibrēšanas līmenis 114 dB    

 

Mērījumu iestatījumi 

Mērījumu skaits gab.  6 
 
 

Mērīšanas zonas rādiuss r 4 m 
 
 

Zonas laukums S 100.53m2 
 
 

Atskaites virsmas laukums S0 1 m2 
 
 

Vērsuma indekss DI 0 dB 
 
 
 

Aprēķinātie dati Ilgums 
 
 

Plaša diapazona akustiskā jauda dB(A) 118 Lw dB(A) 00:00:20 hh:mm:ss 



Mērījuma informācija 

 

 

Mērījuma datums 18/08/2012 Mērījumu veica: JAET 
 

 
Pārbaudāmās iekārtas Greenmech Arborist 150 ARB150MT34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mēriekārtas 

 
Skaņas līmeņa mērītājs CEL-440 Ražotājs  Casella Pēdējās verificēšanas datums 22.08.2003. 

Akustiskā kalibratora tips CEL_282 Ražotājs  Casella Pēdējās verificēšanas datums 22.08.2003. 

Kalibrēšanas līmenis 114 dB    

 

Mērījumu iestatījumi 

Mērījumu skaits gab.  6 
 
 

Mērīšanas zonas rādiuss r 4 m 
 
 

Zonas laukums S 100.53 m2 
 
 

Atskaites virsmas laukums S0 1 m2 
 
 

Vērsuma indekss DI 0 dB 
 
 
 

Aprēķinātie dati Ilgums 
 
 

Plaša diapazona akustiskā jauda dB(A) 115 Lw dB(A) 00:00:20 hh:mm:ss 


