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Drošas griešanas sistēmas konstrukcija 

 
Nr. Nosaukums  
1 PS95 asmens vadīkla 

Griezējgalva PS95 
2 PS95 atbalsta kāja 
3 Manometrs (nav redzams) 

Kājas sūknis FPI63-EC 

4 Pedāļa balsts 
5 Eļļas tvertnes vītņkorķis 
6 Kājas pedālis 
7 Sūkņa pamatne 
8 Eļļas rezervuārs 
9 Spiediena noņemšanas pedālis 
10 Zemējuma pieslēguma vieta 
11 Ātrais savienojums 
12 Izolēta hidrauliskā šļauka 
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1. Izmantošanas joma 
Portatīvas drošas griešanas sistēmas SSA85 xx, SSA95 xx, SSA95-1 xx un SSA120 xx izmanto 
vara un alumīnija kabeļu ar nominālu spriegumu līdz 30 kV drošai griešanai, ja nevar skaidri 
noteikt, vai tie nav zem sprieguma (saskaņā ar DIN VDE 0105 100. daļas 6.2.3. punkta 
noteikumiem). 
Drošas griešanas sistēmas ir projektētas lietošanai telpās un ārpus telpām temperatūrā no -20°C 
līdz +40°C (pat nokrišņu laikā). 
Drošas griešanas sistēmas SSA85 xx, SSA95 xx, SSA95-1 xx un SSA120 xx nedrīkst izmantot 
kabeļu ar speciālu stiegrojumu (piem., šahtu kabeļu, pašatbalstošu virszemes kabeļu, zemūdens 
kabeļu, utt.) griešanai. 
Ierīces lietošanas laikā ievērot minētās normas. 
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2. Specifikācijas 
 
Griezējgalvas P85,PS 95, PS95-1, PS120 
Ražotājs Intercable srl 
Maksimālais darba spiediens 625 bar 
Griešanas materiāls Al, Cu 
Maksimālā dielektrikā aizsardzība 30 kV 
Griezējgalviņas tips PS85 PS95 + PS95-1 PS120 
Maksimālais kabeļa diametrs 85 mm 95 mm 120 mm 
Eļļas tilpums 89,57 cm3 123,8 cm3 181,5 cm3 
Svars 5,7 kg 8,9 kg 9,7 kg 
Kājas sūknis FPI63 
Ražotājs Intercable srl 
Maksimālais darba spiediens 625 bar 
Zema tilpuma spiediens 18,3 cm3  
Augsta tilpuma spiediens 2 cm3  
Tvertnes tilpums apm. 1,2 l, izmantojams 0,76 l 
Eļļa Shell Naturelle HF-E 15 
Hidraulisk ā šļauka SLTG 3/8 SCH 10 SCH 10 T 
Maksimālais darba spiediens 625 bar 625 bar 
Minimālais lieces rādiuss 25 mm 38 mm 
Šļūtenes garums 10 m 10 m 
Korpuss 
Izmēri SSA85 / SSA120 31 cm x 75 cm x 22 cm 
Izmēri SSA95 37 cm x 75 cm x 27 cm 
Korpusa svars SSA85 / SSA120 13,5 kg 
Korpusa svars SSA95 16,0 kg 
Drošas griešanas iekārtas tips SSA85 xx SSA95 xx+ 

SSA95-1 xx 
SSA120 xx 

Svars SSA 32 kg 35,5 kg 36 kg 
Ārējās vides apstākļi 
Pieļaujams relatīvais mitrums 0-100% 
Pieļaujama darba temperatūra no -20°C līdz +40°C 
 
3. Uzlīmju paskaidrojums 
3.1. Kājas sūknis: Svarīga informācija 
par kājas sūkni 

 Uzmanību! GS sertifikācijas dēļ 
sūknis ir j āpievieno tikai atbilstošai 
drošai griezējgalvai. 
• Sistēma satur dielektrisku hidraulisko eļļu 
Shell Naturelle HF-E 15. 
• Pirms atvienošanas sistēmā ir jānolaiž 
spiediens. 

 
1. Ražotājs 
2. Sūkņa tips 
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3. Sūkņa sērijas numurs 
4. Maksimālais darba spiediens, netiek 
pārsniegts drošas griešanas iekārtas 
lietošanas laikā 
5. Ražošanas gads 
 
3.2. Griezējgalva: Svarīga informācija 
par griezējgalvu 

 Uzmanību! GS sertifikācijas dēļ 
sūknis ir j āpievieno tikai atbilstošai 
drošai griezējgalvai. 
• Sistēma satur dielektrisku hidraulisko eļļu 
Shell Naturelle HF-E 15. 
• Pirms atvienošanas sistēmā ir jānolaiž 
spiediens. 

 
1. Ražotājs 
2. Griezējgalvas tips 
3. Sērijas numurs 
4. Norāda, ka ierīce ir paredzēta darbam ar 
zem sprieguma esošām sastāvdaļām 
5. Maksimālais darba spiediens, netiek 
pārsniegts drošas griešanas iekārtas 
lietošanas laikā 
6. Maksimālais kabeļa diametrs, ko var 
griezt ar atbilstošu griezējgalvu 
7. Ražošanas gads 
8. Norāda izmantojama sūkņa tipu 
 
3.3. Izolēta kidraulisk ā šļauka 852-2,5 
Europower DM&O Ražotājs: 
BATCH No.636A 
852 

Ražotāja partijas Nr.: 

852 Šļūtenes tips: 
INT DIA 4mm Iekšējais diametrs: 
WP 10.000 PSI 
(700bar) 

Šļūtenes tipa 
maksimālais darba 
spiediens: 

(0906) Ražošanas datums: 
(NAV 
VAD ĪTSPĒJĪGS) 

Norāda vadītspēju: 

 
3.4. Izolēta hidrauliskā šļauka 3VEO-03 
Saint Gobain Ražotājs: 
139433 Ražotāja partijas 

Nr.: 
SYNFLEX 3VEO-03 Šļūtenes tips: 
3/16'' ID Iekšējais diametrs: 
WP 10.000 PSI 
(690bar) 

Šļūtenes tipa 
maksimālais darba 
spiediens: 

(3Q05) * Ražošanas dienas 
šifrs: 

(NAV 
VAD ĪTSPĒJĪGS) 

Norāda vadītspēju: 

Pat. No. Patenta numurs: 
Nesamezglot šļūteni Norāda, ka šļūteni 

nedrīkst samezglot: 
Pārbaudīt katru dienu Norāda pārbaudi: 
(* piem.: 2005. gada 3. ceturksnis) 
 
3.5. Pieslēgumu apzīmējums uz izolētas 
hidraulisk ās šļaukas 

 
1. Drošas griešanas iekārtas ražotājs 
2. Hidrauliskās šļaukas tips 
3. Visas sistēmas maksimālais pieļaujams 
darba spiediens (griešanas ierīces lietošanas 
laikā netiek pārsniegts spiediens 625 bar) 
4. Izolācijas šļaukas ražotājs 
5. Iepakošanas mēnesis un gads 
6. Norāda, ka ierīce ir paredzēta darbam ar 
zem sprieguma esošām sastāvdaļām  
7. Norāda izmantojama sūkņa tipu 



SSA85 xx, SSA95 xx, SSA95-1xx, SSA120 xx  

5 

 

SVARĪGI! Dielektriskā šļuka ir 
ārk ārt īgi svarīga griešanas sistēmas 
sastāvdaļa! 
 
4. Griezējgalvas PS85 apraksts 
Hidrauliskā griezējgalviņa PS85 ir paredzēta 
alumīnija, vara un telekomunikāciju kabeļu 
ar maksimālo diametru līdz 85 mm 
griešanai. 
 
4.1. Ekspluatācija 

 
Īpaši konstruēts šarnīru apvalka atvēršanas 
mehānisms ļauj ievadīt kabeli jebkurā 
asmens pozīcijā. Nospiest sviru (1), lai 
atvērtu šarnīru apvalku (2). Novietot atvērtu 
griezējgalviņu perpendikulāri pret griežamo 
kabeli, aizvērt šarnīru apvalku (2) un ļaut 
svirai (1) nobloķēties. 
Hidrauliskais savienojums ar drošas 
griešanas sistēmas kājas sūkni tiek 
nodrošināts ar ātru savienojumu bez eļļas 
zudumiem. Noņemt kājas sūkņa un 
hidrauliskās šļūtenes putekļu vāciņus (3) un 
savienot sūkņa nipeli ar hidrauliskās 
šļūtenes savienojumu (4). Savietot 
savienojuma putekļu vāciņus un nipeli, lai 
novērstu to aizsārņošanos drošas griešanas 
sistēmas lietošanas laikā. 
Griezējgalva ir gatava lietošanai. 
 

Uzmanību! Pirms instrumenta 
lietošanas pārliecināties, ka griezējgalva 

ir perpendikul ārā stāvoklī pret griežamo 
kabeli, griezējgalva ir piln īgi aizvērta, un 
svira (A) ir pareizi nobloķēta spraislī (A). 
 
4.2. Apkope 

 
Hidrauliskā griezējgalviņa PS85 praktiski 
neprasa apkopi. Kustīgas daļas ik pēc laika 
ir jānotīra un, ja nepieciešams, nedaudz 
jāiesmērē. 
 
5. Griezējgalvu PS95 un PS95-1 apraksts 
Hidrauliskā griezējgalviņa PS95 (PS95-1: 
korpuss: ar papildus zemējuma pieslēgumu) 
ir paredzēta alumīnija, vara un 
telekomunikāciju kabeļu ar maksimālo 
diametru līdz 95 mm griešanai. 
 
5.1. Ekspluatācija  

 
Griezējgalviņas hidrauliskais savienojums ar 
drošas griešanas sistēmas kājas sūkni tiek 
nodrošināts ar ātru savienojumu bez eļļas 
zudumiem. Noņemt kājas sūkņa un 
hidrauliskās šļūtenes putekļu vāciņus (2) un 
savienot kājas sūkņa nipeli ar hidrauliskās 
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šļūtenes savienojumu (3). Savietot 
savienojuma putekļu vāciņus un nipeli, lai 
novērstu to aizsārņošanos drošas griešanas 
sistēmas lietošanas laikā. Izlasīt sūkņa 
lietošanas pamācību šļūtenes savienošanai ar 
attiecīgu sūkni. Griešanas laikā 
pārliecināties, ka augšēja asmens vadīkla (1) 
ir brīva no lieliem netīrumiem, bet 
griezējgalviņa ir perpendikulārā stāvoklī 
pret griežamo kabeli. Griezējgalva ir gatava 
lietošanai. 

 Uzmanību! Pirms instrumenta 
lietošanas pārliecināties, ka griezējgalviņa 
ir perpendikul ārā stāvoklī pret griežamo 
kabeli. 
 
5.2. Apkope 
Hidrauliskā griezējgalviņa PS95 (PS95-1) 
praktiski neprasa apkopi. Kustīgas daļas ik 
pēc laika ir jānotīra un, ja nepieciešams, 
nedaudz jāiesmērē. 
 
6. Griezējgalvas PS120 apraksts 
Hidrauliskā griezējgalva PS120 ir paredzēta 
alumīnija, vara un telekomunikāciju kabeļu 
ar maksimālo diametru līdz 120 mm 
griešanai. 
 
6.1. Ieviešana ekspluatācijā 

 

Hidrauliskais savienojums ar drošas 
griešanas sistēmas kājas sūkni tiek 
nodrošināts ar ātru savienojumu bez eļļas 
zudumiem. 
Noņemt kājas sūkņa un hidrauliskās šļūtenes 
putekļu vāciņus un savienot sūkņa nipeli ar 
hidrauliskās šļūtenes savienojumu (5). Lai 
novērstu putekļu vāciņu aizsārņošanos, 
lietošanas laikā savietot tos. Izņemt 
sprostskrūvi (3) un atvērt šarnīru apvalku 
(1). Novietot atvērtu griezējgalvu 
perpendikulāri pret kabeli, aizvērt šarnīru 
apvalku un nobloķēt to ar sprostskrūvi. 
Griezējgalviņa ir gatava lietošanai. 

Uzmanību! Pirms atvēršanas 
asmenim (2) ir jābūt sākuma pozīcijā. 

 Uzmanību! Pirms instrumenta 
lietošanas pārliecināties, ka griezējgalviņa 
ir perpendikul ārā stāvoklī pret griežamo 
kabeli, griezējgalviņa ir piln īgi aizvērta, 
un sprostskrūve ir nobloķēta. 
 
6.2. Apkope 
Hidrauliskā griezējgalviņa PS120 praktiski 
neprasa apkopi. Kustīgas daļas ik pēc laika 
ir jānotīra un, ja nepieciešams, nedaudz 
jāiesmērē. 
 
7. Sūkņa zemējuma sistēma 
• Pirms jebkādu griešanas operāciju 
pārliecināties, ka sūknim ir uzstādīta 
zemējuma sistēma. 
• Pieslēgums ir jāveic uz sūkņa norādītajā 
pievienošanas punktā. 
• Zemējuma vads ir jāievieto starp alumīnija 
vāciņu un korpusu. 

Uzmanību! Sūkņa zemējumu 
pieprasa norma EN 50340. Iesakām 
ievērot ar ī valsts normas par zemējumu. 
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8. Iezemēšana uz griezējgalviņas 
• Pirms jebkādu griešanas operāciju 
pārliecināties, ka griezējgalviņai ir uzstādīta 
zemējuma sistēma. 
• Pieslēgums ir jāveic noteiktās vietās 
(rotējošā savienojumā, poz. 4, modeļiem 
PS95 un PS95-1; PS85 un PS120 galvas 
balstplāksnē, 5. vai 6. poz.). 
• Zemējuma vads ir jāievieto starp alumīnija 
vāciņiem. 

 Uzmanību! Griezējgalviņas 
zemējumu pieprasa norma EN 50340. 
Iesakām ievērot ar ī valsts normas par 
zemējumu. 
 
9. Lietošana 

Uzmanību! Saskaņā ar DIN EN 
50340 (VDE 0682 661. daļa) noteikumiem 
šo drošas griešanas iekārtu nedr īkst 
izmantot kabeļu ar speciālu stiegrojumu 
(piem., šahtu kabeļu, pašatbalstošu 
virszemes kabeļu, zemūdens kabeļu, utt.) 
griešanai. 
Kabeļa bruņas biezums nedrīkst 
pārsniegt 1mm. 
• Pirms griešanas procesa sākšanas 
pārliecināties, ka 10 m rādiusā no griešanas 
punkta nav nepiederošu personu. Ja 
nepieciešams, ir jāveic organizatoriskie 
pasākumi. Turklāt ir nepieciešama 
vienošanās ar attiecīgu elektroapgādes 
uzņēmumu, lai nodrošinātu, ka kabelis nav 
zem sprieguma. 
• Pirms lietošanas ir jāpārbauda, vai drošas 
griešanas iekārta teicami funkcionē 
atbilstoši DIN VDE 0105 100. daļas 5.2. 
punkta noteikumiem. Sevišķi ir jāpārbauda: 
» tīrība 
» hidrauliskā šķidruma sūce 
» bojājumi 
» šķidruma līmenis kājas sūknī 
» plaisas izolācijas šļūtenē  
» vispārīgais stāvoklis 

» izolācijas šļūtenes mezgli 
• Drošas griešanas iekārtu drīkst lietot, tikai 
ja tā ir teicamā stāvoklī. 
• Novietot griezējgalviņu perpendikulāri pret 
griežamo kabeli. Ievērot kabeļa maksimālo 
pieļaujamo diametru (sk. specifikācijas 3. 
lpp.). Viendzīslas kabeli ir jāņem kopā un 
jāgriež kā trīsdzīslu kabeļi. 

Uzmanību! Griešanas procesa laikā 
ir j ānovērš šķērsspēki uz asmeņiem, 
Kuras var rasties griezējgalvas nolieces 
dēļ. 
• Pilnīgi izrullēt izolācijas šļūteni, 
nesavelkot to (sūkņa lietošanas laikā 
griezējgalviņas pozīciju uz kabeļa nedrīkst 
mainīt šļūtenes zem sprieguma garuma 
izmaiņu dēļ). Ja nav iespējams pilnīgi 
izrullēt šļūteni, kā aizsardzība ir jāizmanto 
zemes uzbērumi vai sienas. Tas pats attiecas 
uz gadījumiem, kad minimālo attālumu nav 
iespējams ievērot citu iemeslu dēļ. 
• Novietot sūkni 10 m attālumā no griešanas 
punkta uz plakanas un cietas virsmas un 
pievienot sūknim izolācijas šļūteni. 
Pārliecināties, ka ātrs savienojums tiek 
pievienots tikai, ja nav spiediena. Šim 
nolūkam nospiest sūkņa spiediena 
noņemšanas pedāli, l īdz manometra 
spiediena indikators uzrāda 0 bar. Pēc 
pievienošanas un darba procesa laikā nipeļa 
un savienojuma putekļu vāciņi ir jāievieto 
viens otrā, lai novērstu hidrauliskā kontūra 
aizsārņošanu (sk. 1. zīm.). 
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1. zīm. 
• Pateicoties šai nipeļa un savienojuma 
uzstādīšanas uz šļūtenes un sūkņa metodei 
var nodrošināt, ka Intercable FP63 kājas 
sūknim var pieslēgt tikai griezējgalviņas 
PS85, PS95, PS95-1 un PS120, ko izmanto 
ar drošas griešanas iekārtu. 
• Kājas sūknim ir iespējams pievienot 
ekvipotenciālo savienojumu, piemēram, 
zemējumu. Zemējuma sistēmas ir pieejamas 
kā aksesuārs. 
• Nospiest kājas pedāli un spiediena 
noņemšanas pedāli un atbloķēt pedāļa 
turētāja bloķēšanas ierīci pa kreisi. 

Uzmanību! Traumu risks! (K ājas 
sūkni paceļ spēcīga atspere – atbloķēt 
uzmanīgi). 
• Griešanas procesu uzsāk, nospiežot kājas 
pedāli. Spiediena un griešanas procesa gaitu 
var novērot manometrā. 

Uzmanību! Kājas pedālis ir j āspiež, 
līdz 625 bar atzīmē tiek aktivizēta 
automātiskā spiediena atslēgšana. 
Griešanas process beidzas tikai tajā brīdī. 
• Pēc griešanas procesa elektroapgādes 
uzņēmumam jāpajautā, vai attiecībā uz 
sagriezto kabeli tika reģistrētas kļūmes vai 
citi incidenti. Īssavienojuma gadījumā 
obligāti ir jāinformē elektroapgādes 
uzņēmums, lai varētu veikt turpmākus 
pasākumus (sk. 8. lpp.). 

• Ja nebija īssavienojuma, un elektroapgādes 
uzņēmums nav novērojis kļūmes, asmeņus 
var atvērt, izmantojot sūkņa spiediena 
noņemšanas pedāli. Nospiest spiediena 
noņemšanas pedāli, l īdz asmeņi sasniedz 
atvērto stāvokli (PS85 – 85 mm, PS95 un 
PS95-1 – 95 mm, PS120 – 120 mm) 
(manometrs uzrāda 0 bar, pēc tam nospiest 
spiediena noņemšanas pedāli vēl apmēram 
uz 30 sekundēm, ar griezējgalvu PS120 – 
apmēram uz 60 sekundēm). 
• Pirms griezējgalvas noņemšanas 
pārliecināties, ka nav sprieguma. 
• Noņemt griezējgalvu no sagrieztā kabeļa 
tā, lai neaizsārņotu un turpmāk nesabojātu 
to. 
• Saskaņā ar DIN EN 50340 (VDE 0682 
661. daļa) noteikumiem drošas griešanas 
iekārta ir jātīra pēc katras operācijas. Ļoti 
uzmanīgi tīrīt savienojumu un nipeli. Abus 
var aizvērt tikai, ja tie ir tīri un ar tīriem 
putekļu vāciņiem. Lai uzturētu drošas 
griešanas iekārtu sausu un tīru, izmantot 
pārnešanas kasti. Griezējgalvas viegla 
iesmērēšana novērš koroziju. 
 
10. Ko darīt, ja griešanas process netiek 
pabeigts kļūmes rezultātā 
Ja griežamo kabeli nevar sagriezt pilnīgi, vai 
asmeņus nevar pilnīgi izņemt no sagrieztā 
kabeļa pēc spiediena noņemšanas, 
neskatoties uz to, ka pēc drošas griešanas 
iekārtas iepriekšējas pārbaudes tā darbojās 
teicami, pirms jebkāda kontakta ir absolūti 
nepieciešams noskaidrot elektroapgādes 
uzņēmumā, vai kabelis nav zem sprieguma, 
un pārbaudīt to pie griezējgalvas. 
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11. Ko darīt pēc īssavienojuma 
Pēc īssavienojuma nekavējoties sazināties ar 
elektroapgādes uzņēmumu, lai saņemtu 
nepieciešamu informāciju. Ar kabeļa zem 
sprieguma griešanu izraisīta siltumefekta dēļ 
var būt neiespējams atvērt asmeņus, 
nospiežot spiediena noņemšanas pedāli. 
Tādēļ pirms jebkāda kontakta sazināties ar 
elektroapgādes uzņēmumu, lai noteiktu, vai 
kabelis nav zem sprieguma, un pārbaudīt to 
pie griezējgalviņas. 
Drošības nolūkā atgriezt drošas griešanas 
iekārtu Intercable, lai garantētu profesionālu 
remontu. 
 
12. Ko darīt, ja ir novērojama 
hidraulisk ās eļļas noplūde   
Pabeigt operāciju un atgriezt drošas 
griešanas iekārtu Intercable remontam. 
Intercable drošas griešanas sistēmas izmanto 
hidraulisko eļļu, kas ir pilnīgi biosabrūkoša 
atbilstoši modernām tehnoloģijām. Ja notiek 
hidrauliskās eļļas sūce no drošas griešanas 
iekārtas, jāsavāc un jāutilizē piesārņota 
augsne saskaņā ar spēkā esošiem 
noteikumiem. Aizsargāt griezējgalvu no 
aizsārņošanas darbavietā. Sevišķi 
pārliecināties, ka eļļas kontūrā neiekļūst 
netīrumi. 
 
13. Kājas sūkņa atgaisošanas instrukcija 
Pēc pastāvīgas lietošanas hidrauliskajā 
kontūrā var izveidoties gaisa burbulis, kas 
ietekmē sūkņa funkcionēšanu. Gaisa 
izlaišanas procesu veic šādā veidā: 
• Pievienot sūkni ar izolācijas šļūteni un 
novietot to horizontāli apmēram 1 m virs 
griezējgalvas. 
• Atskrūvēt eļļas tvertnes vītņkorķi. 
• Nospiest pedāli, l īdz asmeņi ir aizvērti. 

• Nospiest spiediena noņemšanas pedāli. 
• Atkārtot divas aprakstītas procedūras 
apmēram desmit reizes. 
• Pārbaudīt eļļas līmeni. 
• Aizskrūvēt eļļas tvertnes vītņkorķi. 
• Sūknis ir gatavs lietošanai. 
 
14. Apkope un serviss 
• Teicamai funkcionēšanai kustības zonā, 
zonā starp pedāļa bloku un virzuli, kā arī 
asmens vadīkla pie griezējgalvas ik pēc 
laika ir jāsmērē ar dažiem pilieniem eļļas. 
• Eļļas līmenis tvertnē ir regulāri jāpārbauda, 
un, ja nepieciešams, ir jāuzpilda hidrauliskā 
eļļa (biežums ir atkarīgs no lietošanas 
biežuma). 
• Horizontālā stāvoklī eļļas līmeņa 
pārbaudes stiklam ir jābūt pilnīgi apklātam 
• Eļļa ir jāmaina reizi divos gados. Izmantot 
tikai hidraulisko eļļu Shell Naturelle HF-E 
15. 

Uzmanību! Saskaņā ar DIN VDE 
0105 100. daļas 4.6. punkta un VBG 4 
noteikumiem drošas griešanas iekārta ir 
regulāri j āpārbauda ekspertam (ieteicams 
apkalpes intervāls: 2 gadi). 

Uzmanību! Nav atļauts kombinēt 
drošas griešanas iekārtas atsevišķas 
sastāvdaļas ar citām hidrauliskaj ām 
ierīcēm. Turkl āt, nedrīkst izmantot citas 
ierīces kā rezerves daļas. Sevišķi nedrīkst 
aizvietot hidraulisko šļauku. 
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15. Eļļas uzpildīšana 
• Izmantot tikai hidraulisko eļļu Shell 
Naturelle HF-E15. 
• Būtiski, uzpildot eļļu, hidrauliskā šļauka ir 
jāpievieno sūknim. 
• Pārliecināties, ka asmeņi ir sākuma 
stāvoklī (virzulis sākuma stāvoklī). 
• Savienot ātro savienojumu ar hidraulisko 
šļauku. 
• Atvērt iztukšošanas korķi un uzpildīt 
hidraulisko eļļu, līdz eļļa sasniedz 
nepieciešamu līmeni eļļas līmeņa pārbaudes 
stiklā. 
• Aizskrūvēt eļļas tvertnes vītņkorķi 
(drošības nolūkā sākumā izlaist gaisu no 
sūkņa). 
• Kājas sūknis ir gatavs lietošanai. 
• Saskaņā ar DIN EN 50340 (VDE 0682 
662. daļa, 3.11-C sadaļa) eļļas maiņas 
datums ir jādokumentē. 
 
16. Transportēšana un uzglabāšana 
• Pirms drošas griešanas iekārtas 
ievietošanas pārnešanas kastē pārliecināties, 
ka asmeņi ir sākuma stāvoklī (virzulis ir 
sākuma stāvoklī). 
• Drošas griešanas iekārtas transportēšanai 
un uzglabāšanai izmantot Intercable 
pārnešanas kasti. 
Elastīgu izolācijas šļūteni nedrīkst 
samezglot. Tā ir jāievieto iepakojumā tā, lai 
minimālais lieces rādiuss nebūtu mazāks par 
25 mm šļaukas tipam SCH 10 un 38 mm 
šļūtenes tipam SCH 10 T. 

17. Garantija 
Šī drošas griešanas iekārta ir pārbaudīta 
nevainojamai funkcionēšanai. 
Ievērojot pienācīgu lietošanu, garantijas 
periods sastāda 12 mēnešus. 
Ja attiecīgajā valstī likumdošana paredz citu 
termiņu, spēkā ir attiecīgais termiņš. 
 
Cienījamais klient! 
 
Ar šo drošas griešanas iekārtu Jūs esat 
izvēlējies kvalitāti! 
 
Jūsu drošībai Intercable ir veicis visas 
nepieciešamās jūsu jaunās drošas griešanas 
iekārtas pārbaudes. 
 
Lai novērstu nepareizu lietošanu, pirms 
drošas griešanas iekārtas lietošanas jums ir 
jāizlasa tehniskā dokumentācija. 
 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar 
mūsu tehnisko dienestu vai savu pārdevēju. 
 
Intercable oficiālais pārstāvis Latvijā: 
SIA SLO Latvia 
+37167114444 
 

 



SSA85 xx, SSA95 xx, SSA95-1xx, SSA120 xx  

11 

 

18. Simbolu izskaidrojums 

    
Nelietot ar atbloķētu 

darba galviņu 
Negriezt tēraudu Bīstami! Asi asmeņi! Pirms lietošanas 

izlasīt lietošanas 
pamācību 

 
19. Problēmu risināšana 
Problēma Cēlonis Risinājums 
• Sūknis rada spiedienu, bet 
asmeņi neaizveras. 

• Savienojums un nipelis uz 
izolācijas šļūtenes nav pareizi 
savienoti. 

• Noņemt spiedienu, cieši 
savienot savienojumu un 
nipeli. 

• Asmeņi aizveras tikai daļēji. 
Uzmanību! Asmeņi nav 

perpendikulārā stāvoklī pret 
kabeli. Nepietiek eļļas tvertnē. 

• Noņemt spiedienu un atkal 
uzlikt griezējgalviņu. 

Uzmanību! Ja asmeņi 
jau ir iegājuši kabeļa izolācijā, 
pirms kontakta pārliecināties, 
ka kabelis nav zem sprieguma, 
uzpildīt eļļu. 

• Nevar sagriezt, kaut gan 
asmeņi aizveras. 

• Sūknis nesasniedz darba 
spiedienu (625 bar). 
Griezējgalviņai nepietiekams 
griešanas spēks. 
• Nepietiek eļļas tvertnē. 

• Pārbaudīt spiedienu pēc 
spiediena indikatora. Ja sūknis 
nesasniedz 625 bar, ir atkārtoti 
jānoregulē vārsts. Atgriezt 
sūkni Intercable. Sazināties ar 
Intercable. 
• Uzpildīt. 

• Kaut gan maksimālais darba 
spiediens (625 bar) ir 
sasniegts, asmeņi nepilnīgi 
sagriež kabeli vai nesagriež to. 

• Griežamajam kabelim ir 
speciālais stiegrojums. 
Griezējgalvas griešanas spēks 
nav pietiekams kabelim 

• Jums ir nepieciešama kabeļu 
griešanas ierīce ar lielāku 
griešanas spēku. Sazināties ar 
Intercable. 

Ja nepieciešams, lūdzam sazināties ar vietējo pārstāvi: 
Tel.: +371 67114444, SIA SLO Latvia 
 


