
Instrukcija.

Mašīnkontroles uztvērēju uzstādīšana 
darbam ar buldozeri vai greideri.

1.  Uzstādiet  lāzera  nivelieri  ērtā  vietā,  kur  grunts  līdzināšanas  darba laikā būs 
netraucēta redzamības līnija ar lāzera stara uztvērēju uz traktortehnikas. 
(Ja paredzams veidot slīpas plaknes,  tad veiciet  lāzerniveliera X ass orientāciju 
atbilstoši projektā norādītajam virzienam.)
Ieslēdziet lāzernivelieri. (Ja nepieciešams – iestādiet projektā paredzēto plaknes 
vai 2 plakņu slīpumu saskaņā ar lāzerniveliera lietošanas instrukciju.)
2.  Uztvērēja  nulles  atzīmi  savietojiet  ar  latas 
nulles  atzīmi.  Novietojiet  lāzerniveliera  latu  ar 
uztvērēju  uz  repera.  Ar  latas  apakšdaļā 
novietotās izbīdāmās daļas palīdzību savietojiet 
uztvērēja nulles atzīmi ar lāzerniveliera rotācijas 
plakni, līdz lāzera stara uztvērējs uzrāda precīzu 
augstuma iestādījumu (skat. zīmējums).
3. Ja paredzamais grunts planēšanas augstums 
atšķiras  no  repera  sākuma  augstuma,  tad  ar 
latas  apakšdaļā  novietotās  izbīdāmās  daļas 
palīdzību,  pēc  vajadzības,  samaziniet  vai  palieliniet  uztvērēja  novietojuma 
augstumu par  lielumu,  kas vienāds  ar  repera  un projektā  paredzētā  augstuma 
starpību.
Apsekojiet  ar  lāzerniveliera  latas  un  uztvērēja  palīdzību  paredzamo  grunts 
planēšanas zonu, lai iegūtu priekšstatu par grunts līmeņu starpības pārkritumiem.

Ja buldozera/greidera nazi ir iespējams novietot uz repera  :  
4. Ja buldozera vai greidera nazi iespējams novietot uz repera (skat zīmējumā) vai 
repera augstumā,  tad novietojiet  to  uz  repera (vai  tā  augstumā),  ieslēdziet  uz 
masta nostiprināto mašīnkontroles uztvērēju un savietojiet uztvērēja nulles atzīmi 
ar  lāzera  niveliera  rotācijas  plakni,  līdz  uz  uztvērēja  iedegas  zaļā  gaismasdiožu 
matrica.  Ja  paredzamais  grunts  planēšanas 
augstums  sakrīt  ar  repera  augstumu,  tad 
nostipriniet  mašīnkontroles  uztvērēju  darba 
stāvoklī  un  līdz  ar  to  sistēma  ir  gatava 
darboties.
Ja paredzamais grunts planēšanas augstums 
atšķiras  no  repera  sākuma  augstuma,  tad 
pēc  vajadzības,  samaziniet  vai  palieliniet 
mašīnkontroles  uztvērēja  novietojuma 
augstumu uz masta par lielumu, kas vienāds 
ar  repera  un  projektā  paredzētā  augstuma 
starpību. Pēc tam nostipriniet mašīnkontroles 
uztvērēju darba stāvoklī un līdz ar to sistēma ir gatava darbam.



Ja nazi nav iespējams novietot uz repera   (un augstuma pārkritumi mazi):   
1. Veiciet pasākumus kā augstākminētajos punktos 1, 2 un 3. 
(Uzstādiet  lāzera  nivelieri  ērtā  vietā,  kur  grunts  līdzināšanas  darba  laikā  būs 
netraucēta redzamības līnija ar lāzera stara uztvērēju uz traktortehnikas. 
Ieslēdziet lāzernivelieri. (Ja nepieciešams – iestādiet projektā paredzēto plaknes 
vai 2 plakņu slīpumu saskaņā ar lāzerniveliera lietošanas instrukciju.)

2. Novietojiet greidera vai buldozera nazi horizontāli uz zemes.
 

3.  Novietojiet  augstākminētajā  punktā  3.  aprakstītajā  procedūrā  iestādīto  latu 
vertikāli un vienā augstumā naža apakšējai malai maksimāli tuvu mašīnkontroles 
uztvērējam. (Latas pamatnei jābūt precīzi vienā augstumā ar naža apakšējo malu.)

4.  Atlaidiet  mašinkontroles  uztvērēja  fiksācijas  skrūves  un  pārbīdiet  to,  līdz 
mašīnkontroles uztvērēja nulles atzīme pēc augstuma sakrīt ar uz latas nostiprinātā 
uztvērēja  nulles  atzīmes  augstumu.  Nostipriniet  mašīnkontroles  uztvērēju  darba 
stāvoklī, pievelkot fiksācijas skrūves. 
Līdz ar to sistēma ir gatava darbam.
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