
Pārvietojamās alumīnija torņsastatnes 
Pārbaudes rokasgrāmata 

 
 
 
 

PLATFORMAS 
 
 
 

Saplāksnis: 
• Vietā 
• Drošs 
• Nav plaisu, iegriezumu, caurumu vai puves 
• Laminējums nav bojāts 
• Neslīdošais pārklājums vērsts uz augšu, nebojāts un bez 

pārmērīgiem krāsas, apmetuma, eļļas vai citu netīrumu traipiem 
• Pārbaudīt, vai saplāksnis nav iepuvis 

 

 
Platformas stiprinājumi: 
• Kniežu/skrūvju galvas ir vietās 
• Droši 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lūku viras un fiksators: 
• Vietā 
• Droši 
• Nav pārmērīga nodiluma vai korozijas 
• Viras, fiksators atverami brīvi 

 
 
 
 
 
 

Platformas nesošā konstrukcija: 
• Nav bojājumu, plaisu, caurumu vai pārmērīgas korozijas, it īpaši ap 

āķiem 
• Pārbaudīt, vai visas kniedes un stiprinājumi ir droši 
• Diagonālie izmēri ir vienādi 5 mm robežās 
• Pārbaudīt, vai platformas ir plakanas 15 mm robežās 
• Pretvēja fiksatori darbojas pareizi un viegli 
• Uzlīme, kurā norādīta platformas maksimālā pieļaujamā slodze, ir 

vietā, droša un salasāma 
 
 
 

Lūdzu, ņemiet vērā: viras ir periodiski jāieeļļo 

1. lapa no 5  



 
 
 

RĀMJI 
 

 
Caurules un uzstūri: 
• Maksimālais ieliekums 5 mm uz 1000 mm 
• Nav pārmērīgu robojumu un ielocījumu (maks.: 10 mm dziļi/60 cm2) 
• Ne vairāk kā viens zobs uz 300 mm garuma 
• Nav iespiedumu horizontālo šķērscauruļu centrālajā trešdaļā 
• Nav plaisu, iegriezumu, caurumu vai pārmērīgas korozijas 

 
 

Savienojumi: 
• Nav plaisu vai pārmērīgas korozijas metinājumos vai apkārtējā metālā 
• Nav plaisu vai pārmērīgas korozijas lējumos 
• Savienojumi ir pareizā leņķī 
• Nav krāsas uz metinājumiem vai savienojumiem, kas varētu neļaut 

konstatēt plaisas 
• Nav pārmērīgas kustības apspaidsavienojumos 

 
 
 

Gala tapas: 
• Vietā un nav deformētas 
• Droši saglabātas, bez bojājumiem vai pārmērīga stiprinājumu nodiluma 
• Neviens bloķēšanas caurums nav bojāts vai pārmērīgi izdilis 

 
 
 
 
 

Iebūvētās kāpnes: 
• Malas un pakāpieni ir taisni, bez plaisām, iegriezumiem vai pārmērīgas 
korozijas. 

• Nav plaisu vai pārmērīgas korozijas metinājumos vai apkārtējā metālā 
• Pakāpieni vietā un droši 
• Nav pārmērīgu krāsas, apmetuma, eļļas vai citu netīrumu traipu 

 

 
 

Bloķēšanas spaile/ bloķēšanas ierīce (kur ierīkota): 
• Vietā un darbojas pareizi 
• Nav bojājumu, deformācijas, pārmērīga nodiluma vai korozijas 
• Fiksācijas tapa ir vietā, nebojāta un iekabinās 

 

 
 
 
 

Salokāmie rāmji/atsaites: 
• Rāmji/atsaites atveras un aizveras 
• Fiksācijas mehānisms, sprostplāksne vai citas fiksācijas ierīces ir 

vietā, nebojātas, darbojas pareizi un nav pārmērīgi nodilušas 
• Visi stiprinājumi, lējumi ir droši 

 
 
 

Uzlīmes: 
• Uzlīmes ir droši piestiprinātas un salasāmas 

2. lapa no 5  



 
 
 
 

ATSAITES 
 

 
Caurules: 
• Maksimālais ieliekums 5 mm uz 1000 mm garuma 
• Nav pārmērīgu robojumu un ielocījumu (maks.: 10 mm dziļi/60 cm2) 
• Ne vairāk kā viens zobs uz 300 mm garuma 
• Nav plaisu, iegriezumu, caurumu vai pārmērīgas korozijas 

 
 

Āķi: 
• Nav bojājumu vai pārmērīgas korozijas, un āķis darbojas pareizi 
• Fiksators ieāķējas uz rāmja caurules gabala. Pieliekot vidēju 

vai lielu spēku, pārbaudiet, vai āķis nevar nejauši atāķēties 
 
 
 
 

STABILIZATORI 
 

 
 

Caurules: 
• Maksimālais ieliekums 5 mm uz 1000 mm garuma 
• Nav pārmērīgu robojumu un ielocījumu (maks.: 10 mm dziļi/60 cm2) 
• Ne vairāk kā viens zobs uz 300 mm garuma 
• Nav plaisu, iegriezumu, caurumu vai pārmērīgas korozijas, kā arī 
pārmērīgu krāsas, apmetuma u.c. traipu 

 
Skavas: 
• Skavas ir vietā, nebojātas un darbojas pareizi 
• Lējumos nav plaisu 
• Vītnes nav bojātas vai pārmērīgi nodilušas 
• Šarnīri ir brīvi pagriežami 

 
 

Pēdas: 
• Šarnīrs ir brīvi pagriežams 
• Nav plaisu, pārmērīga nodiluma vai citu bojājumu 
• Pārbaudīt paliktņa/pēdas stiprinājumu drošumu 

 
 
 
 

NOROBEŽOJOŠĀS APMALES UN SPAILES 
 

Plāksnes: 
• Nav iešķēlumu vai plaisu 
• Nav pārmērīgas samešanās 

 

 
Spailes (kur aprīkotas) 

• Pierīkot spaili pie apakšējās caurules un pārbaudīt, vai darbojas 
pareizi 

3. lapa no 5  



 
 
 

RITENĪŠI 
 

Ritenīši: 
• Pārbaudīt, vai bremze darbojas pareizi 
• Ritenis, gala tapa un šarnīra gultņi nav pārmērīgi nodiluši vai 

bojāti 
• Ritenis uz ass rotē brīvi 
• Lodīšu sprūdi stingri notur noņemamos ritenīšus 
• Izplešamās gala tapas stingri notur nostiprinātos ritenīšus 

 
 
 

Pamatnes plāksnes: 
• Nav pārmērīgas ļodzes vai korozijas 
• Plāksne ir droši nostiprināta uz kāta 
• Pierīkot pamatnes plāksni regulējamā balstā un pārbaudīt, vai tā turas 

vajadzīgā stāvoklī 
 

 
 
 
 
 
 

REGULĒJAMS BALSTS 
 

Visas daļas: 
• Kāts ir taisns, bez zobiem ar maksimālo izlieci 5 mm visā garumā 
• Nav plaisu, iegriezumu, caurumu vai pārmērīga nodiluma, bojājumu 

vai korozijas 
• Pārbaudīt, vai aizturatspere ir vietā 
• Balsts ievietojas rāmja caurulē, un to notur atspere/aizturtapa 
• Ritenītis ievietojas regulējamajā balstā 
• Sprostuzgrieznim brīvi jāvirzās augšup un lejup pa balstu 
• Aizturtapām jābūt stingrām (blīvsēža) un centrāli novietotām 

 
 
 
 
 
 

PAGARINĀTĀS MARGAS 
 

Pagarinātās margas: 
• Maksimālais ieliekums 5 mm uz 1000 mm garuma 
• Nav pārmērīgu robojumu un ielocījumu (maks.: 10 mm dziļi/60 cm2) 
• Ne vairāk kā viens zobs uz 300 mm 
• Pagriežamais plecs darbojas brīvi un droši nofiksējas 
• Nav plaisu, iegriezumu, caurumu vai pārmērīgas korozijas 
• Metinājumos nav bojājumu, plaisu 

 
 

Āķi: 
• Nav bojājumu vai pārmērīgas korozijas, un āķis darbojas pareizi 
• Fiksators ieāķējas uz rāmja caurules gabala. Pieliekot vidēju vai 

lielu spēku, pārbaudiet, vai āķis nevar nejauši atāķēties 

4. lapa no 5  



 
 
 

MARGU STINGRUMA RĀMIS 
 
 

Margu stingruma rāmis: 
• Maksimālais ieliekums 5 mm uz 1000 mm garuma 
• Nav pārmērīgu robojumu un ielocījumu (maks.: 10 mm dziļi/60 cm2) 
• Ne vairāk kā viens zobs uz 300 mm 
• Nav plaisu, iegriezumu, caurumu vai pārmērīgas korozijas 
• Metinājumos nav bojājumu, plaisu 

• Nekad neizņemiet metinātās vertikālās vidējās caurules, uz 
kurām vajadzīgajā stāvoklī turas horizontālās caurules (margu 
aprīkojums sastatnēs EN1004) 

• Pirms lietošanas pārbaudiet, vai visi 4 fiksatoru āķi 
darbojas pareizi. 

• Nekādā gadījumā atsevišķi neizmantojiet bojāta 
stingruma rāmja sastāvdaļas kā margas vai 
horizontālās atsaites. 

 
Āķi: 
• Nav bojājumu vai pārmērīgas korozijas, un āķi darbojas pareizi 
• Fiksators ieāķējas uz rāmja caurules gabala. Pieliekot vidēju vai 

lielu spēku, pārbaudiet, vai āķis nevar nejauši atāķēties 

5. lapa no 5 
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