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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

Grozs cilvēku pārvietošanai, BK-500 
 

0 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 

 

Apraksts 
Grozs ir metināta metāla konstrukcija ar rāmi nožogojumu sānu malās.  Grozs ir paredzēts cilvēku 
pārvietošanai ar celtņa krānu vai traversu īslaicīgu darbu veikšanai.  Šī instrukcija ir paredzēta vienīgi 
grozam., nevis celtņa krānam vai traversai  - tiem ir jābūt atsevišķam dokumentam, kas apliecina tā 
atbilstību cilvēku pārvietošanai. 

 

Tehniskie dati 
Saskaņā ar marķējumu uz groza, max slodze ir 500kg 
Groza pašmasa: 160kg 
Kopējais svars: 660kg 
Pieļaujamais cilvēku skaits: 2 (divi). 
 

1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 

 

Vispārējā informācija 
Paceļamais svars nekad nedrīkst pārsniegt norādīto svaru! 
Vienmēr pārliecinieties, vai uz groza atzīmētais max svars netiek pārsniegts! 

 

BĪSTAMI! 
Paceļot, pārvietojot vai nolaižot kravu, pārliecinieties, vai riska teritorijā neatrodas cilvēki, lai tie netiktu 
apdraudēti – brīdiniet cilvēkus par notiekošajiem darbiem! 

 

Atbilstība vietējajiem noteikumiem 

Celšanas krāns un grozs var tikt izmantoti cilvēku pārvietošanai vienīgi tad, ja tie ir pārbaudīti un to 

atbilstība ir apstiprināta saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.137 no 2010.gada 16.februāra,  ” Cilvēku 

celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”. 

 
Celšanas krānu un grozu nedrīkst izmantot lielāku kravu pārvietošanai, nekā tas ir norādīts tehniskajā 
pasē. 

Drošības ekipējums 
Ja strādājot pastāv risks izkrist no groza, katrai grozā esošajai personai ir jāizmanto drošības jostas. 

Drošības jostai jābūt piestiprinātai pie grozā esošā iekšējā drošības stieņa. 
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2 DARBĪBA 

 

Apstākļi 
Grozs ir izmantojams vienīgi īslaicīgiem darbiem, kad tiek veikti darbi īsā laika posmā vai tad, ja ir 
sarežģīti uzstādīt sastatnes.  Pirms cilvēku pacelšanas ir jāinformē drošības kontrolieris.  
IEVĒROJIET! Darba devējam ir jānorīko speciāla atbildīgā persona par cilvēku pārvietošanu ar grozu!  

 

Celšana ar celtņa krānu ir jāplāno tā, lai tā neapdraudētu ne tās personas, kas atrodas grozā, ne arī tās, 
kas atrodas ārpus tā. Celšanas darbi ārpus telpām ir pieļaujami tikai tad, ja ir laba redzamība un nav liels 
vēja stiprums, lai nebūtu iespējama grozā šūpošanās, kas var apdraudēt tajā esošos cilvēkus.  
 

Pacelšana, nolaišana un cita veida pārvietošana ar grozu ir jāizdara lēnām, uzmanīgi, ar ātrumu, kas 
nepārsniedz 0,5 m/s. Grozs ir jāmanevrē tā, lai  āķa bloks nenonāk tuvāk par 2m no augšējā skriemeļa.  
Celtņa krāna automātiskā apstāšanās funkcija nevar tikt izmantota groza apstādināšanai. 

 

Sagatavošana 

Plānojiet celšanas darbus saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem / instrukcijām. 

Pārliecinieties, ka grozs un tā daļas nav bojātas.  

 
 
Darbība 

• Pārliecinieties, ka sagatavošanās darbi ir veikti. 

• Grozs ir jāpievieno celtņa krāna āķim, kuram jābūt aprīkotam ar drošības slēdzi.  

• Grozu nedrīkst izmantot vietās, kur pastāv iespēja, ka kaut kas var uzkrist grozam virsū.  

• Uzturiet grozā kārtību un pārliecinieties, ka nekas no tā nevar izkrist ārā un neapdraud cilvēku drošību.  

• Celtņa krāna vai traversas vadītājs nedrīkst atstāt savu darba vietu, kamēr grozā atrodas cilvēki. 

• Darbu veikšans brīdī grozam visu laiku ir jāatrodas celtņa krāna vai traversas vadītājam labi pārskatāmā 
redzeslaukā. 

 

Pēc darba beigām 
Grozs ir jānovieto tādā vietā, lai tas netiktu pakļauts nelabvēlīgiem apstākļiem vai netīšiem bojājumiem., 
un lai tas neradītu draudus. 
 
 
 
 
 

3 APKOPŠANA 

 

Apkopšana 
Metinātais grozs ir veidots tā, lai praktiski tas neprasītu nekādu īpašu apkopi.  Grozs un tā daļas pirms tā 
lietošanas katru reizi ir vizuāli jāpārbauda uz nolietošanās pazīmēm.  

 

Regulārās pārbaudes. 
Grozu ir jāpārbauda kompetentai personai. 

Šīs pārbaudes jāveic saskaņā ar ar LR MK noteikumiem Nr.137 no 2010.gada 16.februāra,  ” Cilvēku 

celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”. 



 

3 
     

 

 

Drošības tests 
Grozam ir jāveic ikgadējās pārbaudes ne retāk kā reizi gadā. Lai ražotājs uzņemtos pilnu atbildību par 
produktu, bez rakstiskas saskaņošanas ar ražotāju grozam nedrīkst tikt veiktas nekādas modifikācijas.  
Izveidojiet un vediet uzskaites žurnālu par veiktajām modifikācijām un iespējamajiem remontdarbiem. 
 

Modifikācijas 
Ražotājs neuzņemas atbildību ne par kādām veiktajām produkta izmaiņām / modifikācijām. 
 

4 APRAKSTS 

Techniskie parametri 

Saskaņā ar groza marķējumu. 

Maksimālā celtspēja: 500kg 

Pašmasa: 220kg 

Pilna masa: 720kg 

Cilvēku skaits grozā ne vairāk, kā: 2 
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