
DARBS AR KRŪMGRIEZI
ROKASGRĀMATA DROŠAM UN EFEKTĪVAM DARBAM AR KRŪMGRIEZI



Izbaudiet tās lasīšanu un novēlam jums veiksmi jūsu darbā! 

KĀPĒC HUSQVARNA IR 
SAGATAVOJUSI ŠO 
ROKASGRĀMATU PAR 
MEŽA KOPŠANAS 
DARBA TEHNIKĀM?  

Mēs, Husqvarna, vēlamies, lai jūs esat apmierināti par savu padarīto darbu. 

Mēs nepārtraukti sekojam līdzi klienta vajadzībām, un izstrādājam maksimāli 

efektīvu un lietotājam ergonomisku aprīkojumu. 

Protams, rezultāts, kuru jūs saņemat, ir atkarīgs ne tikai no iekārtas, bet arī no 

jūsu darba tehnikas. Veids, kā jūs izmantojat iekārtu, ietekmē itin visu, sākot ar 

drošību, beidzot ar ekonomiju. Šī iemesla dēļ, mēs vēlamies dalīties ar jums 

daudzu gadu gaitā uzkrātajās zināšanās un pieredzē par to, kā vislabāk lietot 

aprīkojumu. Mūsu vēlme veidojot šo rokasgrāmatu, ir dot jums ceļvedi ikdienas 

darbam, lietojot Husqvarna produktus.

Krūmgriežu izmantošana mežsaimniecības darbos ir efektīva, ja ir 

nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas.  Protams, ir ļoti svarīgi, lai jūs 

izlasītu instrukcijas, pirms uzsākat lietot krūmgriezi. 

Šajā rokasgrāmatā mēs sniedzam tikai pamatus, vispārējus padomus un 

instrukcijas. Rokasgrāmatā nav iespējams aptvert visas iedomājamās 

situācijas un visus vietējos apstākļus. Tāpat dažādās valstīs ir atšķirīgas 

tradīcijas un likumdošana. Tādēļ ir svarīgi, lai jūs ievērotu jūsu valstī spēkā 

esošo likumdošanu. 

Iespējams, ka daudz ko, no šeit izklāstītā, jūs jau zināt. Taču mēs ceram, ka 

rokasgrāmata jums būs noderīga. 





SATURS
6 

8 

10 
12 
14 
16 

 18 
20 
22 
24 

28 

32 
34 
35 
3 7 

39 
40 
41 
44 

46 
48 

KĀDĒĻ NEPIECIEŠAMA JAUNAUDŽU KOPŠANA? 
Meža izmantošanas veids nosaka arī veidu, kā tas 
tiek kopts

VIDES SAUDZĒŠANA
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana/uzturēšana 

DROŠĪBA UN ERGONOMISKUMS
Drošības aprīkojums darbā ar krūmgriezi
Kā jābūt konstruētam krūmgriezim  
Uzkabe un tās regulēšana 
Krūmgrieža pielāgošana darbam

RIPAS KOPŠANA 
Labi uzasināta ripa paaugstina darba efektivitāti

Asināšana 
Iestatīšana, jeb ceļa locīšana 
Ripas asināšana darba starplaikos

SAGATAVOŠANĀS DARBAM   
Degvielas uzpilde, drošības pārbaude un 
iedarbināšana 

DARBA TEHNIKAS 
Pareiza pārvietošanās ar krūmgriezi
Drošs darbs 
Zāģēšana ar krūmgriezi
Gāšana noteiktā virzienā 

VISBIEŽĀK SASTOPAMIE GĀŠANAS VEIDI       
Mazo stumbru, 0-3 cm, zāģēšana jaunaudzēs  
Gāšana ar vienu griezienu, 3-8 cm resni stumbri  
Gāšana ar diviem griezieniem, 8-15 cm resni stumbri 

GĀŠANA, ĪPAŠIE GADĪJUMI
Gāšana, izmantojot vaļējo virziena aizzāģējumu, 15-18 
cm resni stumbri
Koku puduru zāģēšana

DARBA PLĀNOŠANA 
Maršruta plānošana 

Kritēriju atlase un darbs joslās 
Audzes apsekošana 

DARBS ZIEMĀ 

SERVISS 
Regulāra servisa apkopju veikšana 
pagarina krūmgrieža kalpošanas 
mūžu 

50 
52 
54 

55 

56 



6

Veicot kopšanu, jūs radāt vairāk telpas paliekošo koku vainagiem un sakņu sistēmām, ļaujot tiem absorbēt vairāk saules gaismas 
un barības vielu. Audzē veido vienmērīgu koku izvietojumu, ar ko var panākt ātrāku audzes attīstību un investīciju atgūšanu. 

Meža izmantošanas veids nosaka 
arī veidu, kā tas tiek kopts. 

Jaunaudžu kopšana ir kas tāds, ko veicot, jūs 

nesat labumu dabai. Kopšanas veidam ir liela 

ietekme uz meža attīstību, tā nākotnes 

komerciālo vērtību un bioloģisko daudzveidību. 

Kopjot mežu, jūs uz daudziem nākamajiem 

gadiem veidojat to, kā tas izskatīsies un augs. 

Jūsu šodienas lēmumi ietekmēs, kāda būs meža 

vērtība nākotnē. 

Lai izaudzētu augstas kvalitātes mežu, 

kuram piemīt nemainīgi augsta kvalitāte, ir 

svarīgi, lai koki būtu relatīvi līdzīgi un lai tie 

spētu pretoties vēja un sniega radītājiem 

bojājumiem. Tas ir iemesls, kādēļ visi bojātie 

koki tiek izcirsti, pat, ja tie ir ļoti jauni. Tiem var 

būt izliekts stumbrs, vairākas galotnes vai arī 

tie vienkārši var būt deformēti. 

KĀDĒĻ NEPIECIEŠAMA JAUNAUDŽU KOPŠANA?



KĀDĒĻ NEPIECIEŠAMA JAUNAUDŽU KOPŠANA? 

Kopjot mežu, jūs radāt vairāk telpas paliekošo 

koku vainagiem un sakņu sistēmām, ļaujot tiem 

uzņemt vairāk saules gaismas un barības vielu. 

Audzē veido vienmērīgu koku izvietojumu, ar ko 

var panākt ātrāku audzes attīstību un invetīciju 

atgūšanu. 

Ja kopšana netiek veikta savlaicīgi vai netiek 

veikta vispār, samazinās meža vērtība. Pasliktinās 

koku attīstība un to nevar kompensēt, veicot 

kādus citus pasākumus vēlāk. Tāpat palielinās arī 

bojājumu risks. 

Konkrētās audzes kopšanas plānu ietekmē arī 

meža paredzamais izmantošanas veids. Piemēram, vai 

izaudzētie koki tiks pārstrādāti kā papīrmalka vai 

izmantoti kā būvkoki? Vai  mežs kalpo par atpūtas zonu 

vai arī tam ir kādas citas funkcijas?

Konkrētās audzes kopšanas plāns ir atkarīgs no meža paredzamā izmantošanas veida. Piemēram, vai  izaudzētie koki tiks pārstrādāti 

kā papīrmalka vai  izmantoti kā būvkoki? Vai mežs kalpo par atpūtas zonu vai arī tam ir kādas citas funkcijas?
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VIDES SAUDZĒŠANA 

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana/uzturēšana. 

Vides saudzēšana ir dabiska modernās mežsaimniecības 

sastāvdaļa. Kad jūs plānojat darbus mežā, ir svarīgi 

apsvērt, kā tas ietekmēs augus un dzīvniekus, kuru dzīve ir 

atkarīga no meža. Jums tāpat ir jānodrošina, lai tiktu 

ievērota jūsu valstī spēkā esošā vides likumdošana un 

vadlīnijas. 

Neaizmirstiet par cilvēkiem, kas mežā medī vai 

izmanto to atpūtai. Strādājot apbūves zonu tuvumā, īpaši 

piedomājiet par tiem, kas dzīvo tuvumā. Piemēram, izrādiet 

cieņu tiem, kas izmanto mežu un pēc darba atbrīvojiet 

taciņas no sagāztiem kokiem. 

Darbs jāplāno tā, lai gūtu no meža maksimālu labumu 

ar minimāliem līdzekļiem. Taču tas nekavē jūs dot savu 

ieguldījumu dzīvnieku vietu un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanā. Mežā ir jāstrādā tā, lai tas būtu vērtīgs gan 

šodien, gan nākotnē, un tāpat ir jāsaglabā sugas un biotopi 

nākamajām paaudzēm. 

Šādas saudzīgas attieksmes piemērs ir gadījums, kad 

jūs saudzējat kokus un krūmus, kuru augļi vai ogas kalpo 

par barību meža iemītniekiem. Vai  arī, ja atstājat neskartas 

vietas ap izcirtumiem vai alām, kā arī mitrās vietās gar 

strautiem, ezeriem un palienēm. 

Daudzās valstīs valdības izvirza noteiktas prasības 

cilvēkiem, kas strādā mežos, piemēram, pieprasot 

uzņemties atbildību par apkārtējās vides 

saudzēšanu. Prasības dažādās valstīs var būt atšķirīgas, 

tās var atšķirties arī atkarībā no meža tipa. Pirms sākt 

meža kopšanu, pārliecinieties, ka zināt jūsu valstī 

piemērojamo likumdošanu un ieteikumus. Jūsu valsts 

mežsaimniecības institūcijas var sniegt jums 

nepieciešamo informāciju. 

Jūs rīkojaties saudzīgi, ja atstājat kokus un krūmus, kuru augļi un ogas kalpo 

par barību meža iemītniekiem. 



Jaunaudžu kopšana jūs neatbrīvo no pienākuma dot savu ieguldījumu atpūtas zonu un dabas bioloģiskās daudzveidības saudzēšanā. 

VIDES SAUDZĒŠANA 
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DROŠĪBA UN ERGONOMISKUMS 

Krūmgrieža drošības 
aprīkojums. 

Drošības aprīkojums nenovērš savainojumu risku taču, ja notiek 

nelaimes gadījums, tas samazina tā sekas. 

Tā kā jaunaudžu kopšanā darbus veic nelīdzenā reljefā, jūsu 

apaviem ir jānodrošina laba saķere un stabilitāte. 

Lai pasargātu rokas no saskrāpēšanas, iegriezumiem un 

saduršanas, strādājot, vienmēr valkājiet darba cimdus. Nenovelciet 

cimdus, ja asināt ripu vai citādi rīkojaties ar to. 

Bez tam, jūsu apģērbam ir jābūt izturīgam pret dilšanu un tam 

labi jāventilējas. Ieteicams, lai bikšu apakšējā daļa būtu pastiprināta, 

kas aizsargā jūs no brikšņiem un zariem. 

Darba vietas tuvumā vienmēr jābūt pirmās palīdzības aptieciņai. 

Tāpat atcerieties pirms darba uzsākšanas vienmēr novietot 

transportlīdzekli pagrieztu aizbraukšanas virzienā gadījumam, ja 

nelaimes gadījumā nepieciešams ātri aizbraukt. Pārliecinieties, ka 

jums ir iespēja izsaukt palīdzību, piemēram, izmantojot mobilo 

telefonu, kam dodoties uz mežu jābūt uzlādētām, vai svilpi. 

1. . Ķivere ar vizieri un dzirdes aizsardzības
aprīkojumu. 
Ķivere aizsargā no krītošiem koku stumbriem 
un tā ir jāvalkā ikreiz, kad tiek gāzti koki, kuru 
vidējais augstums ir lielāks par 2 m. Lai 
aizsargātos pret savainojumiem, ko var radīt 
krītoši zari un lidojošas koku skaidas, 
izmantojiet vizieri un apstiprinātas redzes 
aizsargbrilles. Dzirdes aizsardzība ir vajadzīga, 
lai pasargātu jūsu dzirdi. Lai nodrošinātu 
maksimālu higiēnisko prasību ievērošanu, 
regulāri mainiet dzirdes sargu ieliktņus. 

2. . Uzkabe.
Strādājot ar krūmgriezi, jums vienmēr jāizmanto 
individuāli pielāgojama uzkabe, kas nodrošina 
labu ergonomiku, ieteicams ar gurnu jostu, kas, 
savukārt, nodrošina maksimālu atbalstu. 

3. . Nodilumizturīgs apģērbs.
Valkājiet nodilumizturīgu apģērbu un 
izvairieties no nokarenām un vaļīgām apģērba 
daļām, kas varētu aizķerties aiz pameža un 
zariem. Vienmēr valkājiet izturīgas darba 
bikses. 

4. . Cimdi.
Cimdi jāvalkā ikreiz, kad jūs strādājat ar 
krūmgriezi, tiek uzstādīts griešanas aprīkojums 
vai veiktas tā apkopes. 

5. . Apavi.
Izmantojiet izturīgus apavus ar neslīdošu zoli. 

6. . Papildus ripa, utt.
Parūpējieties, lai jums būtu rezerves ripa, vīle, 
vīlēšanas šablons, asmens atslēga, reduktora 
bloķēšanas tapa un skrūvgriezis. 

7. . Pirmā palīdzība.
Raugiet, lai pirmās palīdzības komplekts 
vienmēr būtu tuvumā. 

8. . Transportēšanas aizsargs.
Izmantojiet transportēšanas aizsargu, lai 
pasargātu ripu, ja krūmgriezis tiek transportēts 
vai, ja tas jāpārnes lielākā attālumā.  



DROŠĪBA UN ERGONOMISKUMS 
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Lai samazinātu savainojumu risku, nepakļaujiet savu ķermeni nevajadzīgai piepūlei, izvēlieties efektīvu un 
ergonomisku drošības aprīkojumu.



DROŠĪBA UN ERGONOMISKUMS 
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Kā jābūt konstruētam 
krūmgriezim. 
Lai jūsu darbs būtu pēc iespējas vienmērīgāks un 

efektīvāks, krūmgriezim ir jāapvieno 

ergonomiskums, jauda un manevrējamība. 

Krūmgrieža konstrukcijai jābūt izturīgai, taču ērtai 

darbā. Krūmgriezim ir jābūt jaudīgam, tam 

jādarbojas ar strauju paātrinājumu un lielu ripas 

griešanās ātrumu. Tam nav jārada nevajadzīgs 

sasprindzinājums jūsu ķermenim. Svarīgi ir, lai 

tam būtu efektīva vibrācijas samazināšanas 

sistēma. Reduktora mazais leņķis un īsā vārpsta 

ļauj efektīvāk strādāt šaurās vietās. 

Ar īkšķi darbināmā drosele atvieglo krūmgrieža lietošanu. 

1. Vārpsta.
Īsa vārpsta rada priekšrocības. 
Tai jābūt arī pietiekami izturīgai, 
lai neliektos, ja ripa iesprūst kokā. 

2. Reduktors.

Lai maksimāli palielinātu 

izstrādājuma kalpošanas laiku un 

efektivitāti, reduktoram jābūt 

izgatavotam no izturīgām un 

precīzām detaļām. Gāzt kokus 

noteiktā virzienā ir vienkāršāk, ja 

zāģēšanas leņķis ir šaurs. 

Reduktora 25° leņķis ir optimāls,
lai panāktu maksimālu asmens 

jaudu un atvieglotu koku gāšanu 

vēlamajā virzienā. 

H502858
Line

H502858
Line

H502858
Line



3.Droseles vadība. Ņemot vērā
biežās droseles svārstības darba
laikā, pareizā dzinēja apgriezienu
līmeņa izvēlei ir jābūt, pēc
iespējas vienkāršākai.Tādēļ ir
ērtāk, ja krūmgriezim ir ar īkšķi
darbināms droseļvārsts, jo īkšķis
ir rokas spēcīgākais pirks.
4.Rokturi. Rokturu konstrukcijai
jābūt pieskaņotai ķermeņa
anatomijai un tos jāvar vienkārši
regulēt. Strādājot aukstos un
mitros laika apstākļos, ir labāk, ja
tie ir apsildāmi.

DROŠĪBA UN ERGONOMISKUMS

7. Vibrāciju slāpēšanas
sistēma. Krūmgriezim jābūt
aprīkotam ar vibrāciju
slāpēšanas sistēmu, un no
dzinēja un griešanas
aprīkojuma atdalītiem
rokturiem.

13 

5.Rokturi. Ideālā variantā
krūmgrieža rokturim ir jābūt
pagrieztam aptuveni 7° leņķī
attiecībā pret vārpstu, lai jūsu
rokām būtu visērtākais stāvoklis un
lai ripa atrastos tieši jūsu priekšā.
Rokturim jābūt arī viegli
regulējamam un to ir jāvar salocīt,
lai krūmgriezis ir ērts
transportēšanai.
6.Dzinējs. Dzinējam ir jābūt ar lielu
jaudu un tam ir jāspēj strādāt ar
strauju paātrinājumu, tajā pat laikā
esot vieglam. Tam arī ir jābūt
konstruētam tā, lai samazinātu
izmešus, vēlams, lai būtu
katalizators.
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Uzkabe un tās 
regulēšana. 

Krūmgriezi vienmēr izmantojiet kopā ar tam paredzēto uzkabi. 

Uzkabe sadala iekārtas svaru un uzlabo jūsu līdzsvaru. Tā rezultātā 

krūmgriezi ir vieglāk pārnēsāt, bet darbs ar to kļūst vieglāks un 

mazāk nogurdinošs. 

Pārliecinieties, ka uzkabe ir konstruēta ergonomiski un 

sniedz plašas regulēšanas iespējas. Ir labi, ja uzkabei ir gurnu 

josta, kas ļauj daļu krūmgrieža svara pārnest uz gurniem. Uzkabei ir 

ātri attaisāmi slēdži, kurus jūs varat izmantot ārkārtas gadījumos, ja 

nepieciešams ātri atbrīvoties no uzkabes un krūmgrieža. 

Pārliecinieties, ka zināt, kā strādā drošības slēdži. Turpinājumā jūs 

varat redzēt, kā tiek regulēta uzkabe. Uzkabēm bez gurnu jostas 

izlaidiet soļus 1 un 6, bet citādi procedūra ir tāda pati. 

Jaunākajai Husqvarna uzkabei Balance XT ir vēl papildus 

regulēšanas iespējas - ir pielāgojams attālums starp plecu siksnām 

un jostu, izmantojot trīs augstuma stāvokļus uz muguras plātnes (1). 
Vienmēr lietojiet krūmgriezi kopā ar ergonomisku uzkabi, vēlams 

tādu, kurai ir arī gurnu josta. 

Augstuma regulēšanas mehānisms ir kustīgs - tas 
ļauj pleciem brīvi kustēties, nejūtot krūmgrieža 
svaru uz uzkabes plecu lencēm. 

Ātrās atbrīvošanas funkcija nozīmē, ka ārkārtas 
gadījumā jūs varat ātri atbrīvoties no  krūmgrieža.

Priekšpusē pārliekamā saite lejas stāvoklī, ļauj 
pielāgot uzkabi darbam ar krūmgriezi arī sievietēm.

Gurnu balsts ar āķi ir kustīgā stiprinājuma saitē, 
kas ļauj krūmgriezi manevrēt ar mazāku slodzi.



1. Gurnu josta. Noregulējiet uzkabes līmeni jūsu gurnu kaula 
augšējā līmenī un stingri nostipriniet.

3. Sānu lences. Noregulējiet sānu lences tā, lai krūšu plāksne 
būtu krūšu centrā.

5. Gurnu polsteris. Noregulējiet gurnu polsteri tā, lai uzkabes āķis 
būtu 10-15 cm zemāk par gurna kaula augšējo malu.

DROŠĪBA UN ERGONOMISKUMS 

2. Plecu lences. Noregulējiet plecu lences tā, lai krūšu plāksne 
atrastos virs saules pinuma. 

4. Plecu lences. Noregulējiet plecu lences tā, lai slodze vienmērīgi 
sadalītos uz pleciem. Paspiediet uz leju uzkabes āķi, lai slodze sadalītos 
vienmērīgi - uz abiem pleciem jājūt vienmērīgs spiediens.

6. Gumijas lence. Gumijas lences uzkabes aizmugurē ir regulējamas 
atkarībā no tā, vai vēlaties vairāk svara novirzīt uz gurniem vai 
pleciem. Jo īsāka lence, jo vairāk svara tiek novirzīts uz jūsu gurniem.

15 
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Krūmgrieža pielāgošana 
darbam.

Kad esat noregulējis uzkabi atbilstoši instrukcijai, ir 

pienācis laiks regulēt krūmgriezi, lai nodrošinātu 

maksimālu vadību un līdzsvaru. Turpinājumā jūs varat 

apskatīt, kā to dara soli pa solim. 

Uzkabes cilpa. 

Kad rokturis tiek palaists vaļā, ripai ir jābūt līdzsvarā un 

20-30 cm augstumā virs zemes līmeņa. Lai to panāktu,

noregulējiet uzkabes cilpu

attiecībā pret krūmgrieža vārpstu, līdz tiek panākts 

pareizs līdzsvars. Tā kā līdzsvaru ietekmē arī degvielas 

tvertnē atlikušais degvielas daudzums, lai panāktu labāku 

rezultātu, šo regulēšanu ieteicams veikt, kad degviela 

bākā ir iepildīta līdz pusei. Atcerieties nostiprināt cilpu tā, 

lai, krūmgriezim brīvi karājoties, rokturi būtu horizontāli. 

Rokturi. 

Rokturi regulē sāniski, lai tie būtu tieši pretī strādājošā 

rokām. 

Lai izvairītos no nevajadzīga roku un plaukstu locītavu 

sasprindzinājuma, ir svarīgi pareizi pozicionēt rokturus. 

Noregulējiet rokturus tā, lai rokas leņķis elkoņa locītavā 

būtu aptuveni 120 ° , kad krūmgriezis karājas līdzsvara 

punktā. Šajā stāvoklī jūsu plaukstas locītavām ir jābūt 

iztaisnotām. Pārliecinieties, ka rokturi nav pārāk 

pavērsti pret jūsu ķermeni. 

Noregulējiet uzkabes cilpu uz krūmgrieža 

tā, lai, tam brīvi karājoties cilpā, asmens 

būtu 20-30 cm augstumā virs zemes. 

H502858
Polygonal Line

H502858
Polygonal Line



1. Uzkabes cilpa. Nostipriniet cilpu tā, lai, krūmgriezim brīvi 
karājoties, rokturi būtu horizontāli.. 

3. Rokturu regulēšana. Noregulējiet rokturus tā, lai tie būtu tieši 
pretī jūsu rokām.

DROŠĪBA UN ERGONOMISKUMS 

2. Attālums no zemes. Pārliecinieties, ka zāģa asmens ir 
20-30 cm attālumā no zemes.

4. Rokturu leņķis. Noregulējiet rokturus tā, lai plaukstas locītavas 
būtu taisnas, bet leņķis elkoņa locītavā būtu aptuveni 120° .

17 
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RIPAS KOPŠANA 

Labi uzasināta ripa paaugstina 
darba efektivitāti. 

Pareizi uzasināta ripa ir obligāts nosacījums, lai darbu 

varētu padarīt droši, efektīvi un izvairītos no 

nevajadzīgas aprīkojuma noslogošanas un ķermeņa 

sasprindzinājuma. Trula, nepareizi iestatīta un pret 

akmeņiem sabojāta ripa padara jūsu darbu gandrīz 

neiespējamu. 

Ripa ir jāasina ikreiz, kad uzpildāt degvielu vai vismaz 

pēc tam, kad esat izlietojis 

Labi uzasināta ripa ir labu darba rezultātu ķīla. 

divas degvielas tvertnes. Ja esat atsitis ripu pret akmeni, 

ripa ir nekavējoties jāuzasina vai jānomaina. Kad asināt 

ripu pēc sadursmes ar akmeni, pārbaudiet arī vai ripai nav 

plaisu vai citu bojājumu. Pirms veikt jebkādas darbības ar 

griešanas aprīkojumu, vienmēr noslāpējiet dzinēju. 



Ripa ar laiku notrulinās un to nepieciešams uzasināt. 

Ievērojiet balto šķautni. 

Ja ripa ir nokalpojusi tā, ka no zoba ir palikuši tikai aptuveni 5 mm, 

tas nozīmē, ka pienācis laiks nomainīt ripu. 

RIPAS KOPŠANA 

Pareizi uzasināta ripa ir obligāts nosacījums, lai jūs varētu 

strādāt droši, efektīvi un precīzi. 

Pievērsiet uzmanību plaisām, kas veidojas uz ripas. Ja pamanāt 

plaisu, ripa jāmaina nekavējoties. 

19 
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Asināšana

Pārliecinieties, ka asinot ripu, jums ir labs atbalsts, lai jūsu  roka 

varētu veikt vienmērīgas kustības. Vislabāk ir, ja varat ievietot 

ripu skrūvspīles, taču jūs varat asināt turot krūmgriezi un ripu 

ciešā satvērienā. 

Asināšanai nepieciešamie instrumenti ir 5,5 mm apaļā vīle un 

vīles šablons. 

Griezējzobs jāuzasina 15 gradu leņķī attiecībā pret ripas 

plakni. Asinot, secīgi viens zobs jāasina pa labi un viens - pa 

kreisi. Pārliecinieties, ka vīli velkot atpakaļ, lai sāktu jaunu 

vilcienu, tā nepieskaras zobam. Šādi jūs iegūsiet vislabāko 

rezultātu un izvairīsieties sabojāt zobu. 

Lai asinot panāktu pareizo dziļumu, nodrošiniet, lai vīles 

šablons stingri guļ uz zoba muguras. 

Ja vīles šablons saskaras ar zoba priekšējo šķautni, vīle 

spiedīsies par daudz uz leju, asmens centra virzienā. Šāda 

agresīva asināšana nozīmē, ka zobs pārāk daudz griezīsies kokā. 

Tas palielina ripas iesprūšanas vai atsitiena risku. Vīle uz ripas 

zoba nedrīkst būt pārāk augstu. Šādi asināts asmens negriezīsies 

kokā. 

Lai nepieļautu ripas griešanas spējas samazināšanos laika 

gaitā, pie ripas asināšanas ir svarīgi izvīlēt arī zoba apakšu.  Ja tas 

netiek darīts, zoba dziļums samazinās un kļūst aizvien seklāks un 

seklāks. Ļaujiet vīles šablonam balstīties uz zoba  priekšējās daļas 

un izdariet ar vīli tikpat gājienu, cik vīlējot zoba griezējšķautni. 

Sāciet ar dziļumā esošo materiālu un griezējšķautni vīlējiet pašu 

pēdējo. Tādējādi tiek samazināts šķautnes sabojāšanas risks.

  Ja zoba atlikuma garums ir tikai 5 mm, drošības apsvērumu dēļ, 

ripa ir jāmaina.

Asināšanai nepieciešamie instrumenti ir 5.5 mm 
apaļā vīle un vīles šablons. 

Pārliecinieties, ka asinot ripu, jums ir labs 
atbalsts. Vislabāk ir, ja varat ievietot ripu 
skrūvspīlēs, taču jūs varat asināt ripu, 
turot krūmgriezi un asmeni ciešā 
satvērienā. 

Griezējzobs jāuzasina 15 grādu leņķī, 
attiecībā pret ripas plakni.



Tā kā zobu priekšējā daļa ir visaugstākā, 
tad laika gaitā tā kļūst zemāka, jo tiek 
novīlēta. Lai vienmēr pilnībā izmantotu 
zoba jaudu, ir svarīgi regulāri izvīlēt ripas 
materiālu no ilustrācijā ar sarkano krāsu 
iezīmētajām zonām. 

Lai nepieļautu ripas griešanas spējas 

samazināšanos laika gaitā, asinot ripu, ir svarīgi 

izvīlēt arī zoba apakšdaļu. Ļaujiet vīles šablonam 

balstīties uz zoba priekšējās daļas un izdariet ar 

vīli tikpat gājienu zoba apakšdaļā, cik asinot zoba 

griezējšķautni. 

RIPAS KOPŠANA

Ripas bojājumi. 
Ja esat ripu atsitis pret akmeni un ir bojāts viens vai 

vairāki zobi, varat ar vīli izvīlēt bojāto vietu. Atcerieties 

uzasināt arī nebojātos zobus, lai ripa grieztu vienmērīgi. 

Ja bojājums ir nopietns, ripa ir jānomaina. 

Pret akmeņiem atsistu ripu var atremontēt, zoba 

muguru no augšpuses vīlējot ar plakano vīli, līdz 

bojājums tiek izņemts. Lai ripa grieztu vienmērīgi un 

efektīvi, tāds pat materiāla daudzums ir jānoņem arī no 

visiem pārējiem zobiem. Š is  darbs jāveic, ievietojot ripu 

skrūvspīlēs. Pēc iepriekšminēto darbu veikšanas ir 

jāveic ripas zobu ceļa locīšana. 

21 

Lai asinot panāktu pareizo dziļumu, nodrošiniet, 
lai vīles šablons stingri guļ uz zoba muguras. 



RIPAS KOPŠANA 
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Iestatīšana, jeb ceļa 
locīšana. 

Ripas ceļa locīšana tiek veikta, lai uzturētu 

augstu griešanas spēju un neļautu ripai 

iesprūst iegriezumā. Vīles šablonā ir ietverts 

arī ceļa locīšanas instruments un mērierīce, ar 

kuru var pārbaudīt, vai ripas ceļš ir izlocīts 

pareizi. Jo cietāks ir koks, jo biežāk ir jāloka 

ripas ceļš. Ripas griezējzobi ir jāpaloka 

aptuveni par 1mm  uz āru no ripas plaknes. 

Ripas ceļa locīšana tiek veikta, lai uzturētu augstu 
griešanas spēju un neļautu ripai iesprūst iegriezumā. 

Ripas griezējzobu ceļa locīšana ir jāveic regulāri. Jo 
cietāks ir koks, jo biežāk ir jāveic ripas ceļa locīšana. 

Vīles šablonā ir ietverts arī instruments,  ar kuru zobus 
izlocīt līdz pareizajam leņķim. 

Vīles šablonā rokturī ir ietverta mērierīce, ar kuru 
pārbaudīt, vai zobs ir izlocīts par 1 mm uz āru no 
ripas plaknes.



RIPAS KOPŠANA 

Ripas ceļa locīšana nozīmē, ka zobi ir izlocīti noteiktā leņķī attiecībā pret ripas plakni un ka tie ir secīgi izlocīti viens pa 
labi un viens pa kreisi. 

23 
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Ripas asināšana 
darba starplaikos. 

Ja strādājot mežā, nepieciešams uzasināt ripu, ir vairāki paņēmieni, 

kā nodrošināt šim nolūkam nepieciešamo stabilitāti. Labākas 

iespējas paveikt precīzo asināšanas darbu ir tad, ja izgatavo 

asināšanas statni. 

Asināšanas statņa (celma) izgatavošana. 

Izvēlieties izzāģēšanai paredzētu koku, ar diametru apm. 10 cm. 

1. Sāciet zāģēt to gurnu augstumā. 2. Tad pagrieziet krūmgriezi tā, lai

ripa būtu vertikāli un ar ripas kreiso daļu iezāģējiet stumbrā vertikālu

gropi. Lai šo procedūru paveiktu pēc iespējas precīzāk, ar labo roku

turiet krūmgrieža kardāna vārpstas stieni, bet ar kreiso roku

darbiniet droseli. 3. Tagad ļaujiet ripai balstīties izzāģētajā gropē un

nolieciet dzinēju zemē. Pārliecinieties, ka ripa kārtīgi "sēž" gropē, ka

tā asināšanas laikā nevar izkustēties, bet to var pagriez ap savu asi,

kad jāasina nākamais zobs. Kad visi zobi vienā ripas pusē ir

uzasināti, pārejiet uz otru vārpstas pusi un uzasiniet zobus no otras

puses.

Pret koku. 

Atslejiet krūmgriezi pret koku tā, lai ripa atbalstās pret stumbru 

gurnu augstumā. Šādi jūs iestatāt ērtu darba stāvokli. Ja vajadzīgs, 

varat atbalstīt kardāna vārpstu pret savu kāju. Kad visi zobi vienā 

ripas pusē ir uzasināti, pārejiet uz otru vārpstas pusi un uzasiniet 

zobus no otras puses. 

Asināšana stāvot kājās. 

Jūs varat asināt ripu arī stāvot kājās, neatslejot to pret koku. 

Nolieciet dzinēju zemē tā, lai ripa būtu vertikāli. Atbalstiet ripu pret 

ķermeni un turiet to ar kreiso roku, viegli piespiežot ķermenim. Ripai 

jābūt tādā augstumā, 

1

2

3



RIPAS KOPŠANA 

Asināšanas celms. Lai asinot nodrošinātu maksimālu precizitāti, izgatavojiet celmu, uz kura veikt asināšanu 

25 



RIPAS KOPŠANA 

lai jūs varētu veikt dabīgas horizontālas kustības ar labo roku. Uzasiniet vienu zobu, tad pagrieziet ripu un 
asiniet nākamo, līdz ir apiets apkārt ripai. Kad esat beidzis asināt zobus vienā ripas pusē, pagrieziet 
dzinēju par pusi apgrieziena un asiniet zobus no otras ripas puses. 

Asināšana sēžot. 
Jūs varat asināt ripu arī sēžot, kas ir arī labs veids, kā uz brīdi atpūtināt kājas. Apsēdieties uz celma, 
mugursomas sēdekļa un tml. un atbalstiet vārpstu pret celi vai augšstilbu. Ar vienu roku turiet ripu, bet ar 
otru asiniet. Atcerieties novietot krūmgriezi tā, lai jūs varētu ar roku veikt taisnas un vienmērīgas kustības. 
Kad visi zobi vienā asmens pusē ir uzasināti, apgrieziet krūmgriezi tā, lai jūs varētu asināt zobus ripas 
otrajā pusē. 

Pret koku. Atbalstiet ripu gurnu augstumā pret stumbru. Kad esat beidzis asināt, pārejiet uz otru pusi un uzasiniet to. 

26
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Asināšana stāvot. Atbalstiet ripu pret savu ķermeni un turiet ar vienu roku. Uzasiniet vienu zobu, tad pagrieziet ripu tālāk 
un asiniet nākamo. Kad viena puse ir pabeigta, apgrieziet krūmgriezi otrādi un uzasiniet zobus no otras puses.

Asināšana sēžot. Atbalstiet krūmgrieža vārpstu pret kāju. Turiet ripu ar vienu roku. Asiniet vienā virzienā katru otro zobu. 
Tad pagrieziet krūmgriezi otrādi un uzasiniet pārējos zobus.



28 

SAGATAVOŠANĀS DARBAM 

Degvielas uzpilde, drošības pārbaude un 
iedarbināšana.

Speciāla degviela, kas rada mazāk 
izmešus. 

Speciālās alkilāta degvielas izmantošana ir ne tikai 
veids, kā samazināt bīstamos izmešus, tas ir arī 
efektīvs veids, kā uzlabot jūsu darba vidi. 

Degvielas uzpildīšana. 
Krūmgrieža uzpildīšana ar degvielu ir vienkārša 
procedūra, taču tajā ir daži punkti, kurus ir svarīgi 
atcerēties. 

Izmantojiet degvielas kannu ar pārliešanas 
aizsardzību, lai izvairītos no degvielas izšļakstīšanās. 

Uzmanīgi atveriet kannas vāciņu, lai 
pārspiediens lēnām izplūstu no kannas. Degvielas 
tvertnes vāciņu noslaukiet tīru, lai nepieļautu nekāda 
piesārņojuma iekļūšanu tvertnē. Pirms uzpildīšanas 
saskalojiet degvielas kannu, lai degviela pienācīgi 
sajauktos. Kad esat beidzis uzpildīt degvielu, 
neaizmirstiet cieši aizskrūvēt vāciņu. Tā kā pastāv 
aizdegšanās 

Uzpildot degvielu, ieteicams izmantot degvielas kannu ar pārliešanas aizsardzības vārstu, lai nepieļautu degvielas izšļakstīšanos. 



SAGATAVOŠANĀS DARBAM 

Iedarbinot dzinēju, novietojiet krūmgriezi uz zemes, uz stingras virsmas un pārliecinieties, ka ripa var brīvi griezties. 
Piespiediet dzinēja korpusu pret zemi un lēnām velciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību.Turpiniet vilkt auklu ar 
noteiktu un strauju kustību. 
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SAGATAVOŠANĀS DARBAM 
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risks, pirms iedarbināt zāģi, jums ir jāpaiet vismaz 3 
m nost no uzpildīšanas punkta. 

Drošības pārbaude pirms dzinēja 
iedarbināšanas. 

Izstrādājiet sev paradumu pirms iedarbināšanas 

vienmēr pārbaudīt tās daļas, kas ir īpaši svarīgas no 

drošības viedokļa. 

Pārbaudiet vai ripa ir labā stāvoklī, vai tā ir 

taisna un vai tai nav plaisu asmens zobu apakšdaļā 

vai ap atbalsta flanci. Visizplatītākais ripas plaisu 

rašanās cēlonis ir asie leņķi, kas veidojas zobu 

apakšējā daļā, tos asinot, vai tas, ka ripai ir truli zobi. 

Jums tāpat jāpārliecinās, ka nodiluma vai 

pārmērīgas pievilkšanas dēļ neveidojas plaisas 

atbalsta aplokos. Ja konstatējat plaisas, nomainiet 

ripu. 

Pārliecinieties, ka ripas uzgrieznis ir cieši 

pievilkts. Uzgrieznis jāpievelk ar uzgriežņu atslēgu 

ar griezes spēku 35-50 Nm. Uzgriežņi ar kreiso vītni 

pēc desmit pievilkšanas reizēm ir jānomaina. 

Pārbaudiet vai ripas aizsargs ir kārtībā un nav 

ieplaisājis. Nekad neizmantojiet krūmgriezi bez ripas 

aizsarga, vai ar bojātu ripas aizsargu. Pārbaudiet vai 

strādā visas vadības ierīces, it sevišķi tas attiecas uz 

dzinēja izslēgšanas slēdzi. Pārliecinieties, ka 

darbojas droseles bloķētājs, kas nepieļauj droseles 

nejaušu aktivizēšanu. 

1.Pārbaudiet vai ripas atbalsta flancim nav plaisu. 
2.Pārliecinieties, ka ripas uzgrieznis ir cieši pievilkts. 
3.Pārbaudiet vai nav bojāts ripas aizsargs. 
4.Pārliecinieties, ka darbojas droseļvārsta vadība un 

izslēgšanas slēdzis.
5.Pārbaudiet vai ripa negriežas, dzinējam strādājot 

tukšgaitā. 
6.Pārliecinieties, ka darbojas klusinātājs un ka nav 

aizsērējis dzirksteļu ķērājs.
7.Pievelciet cieši degvielas tvertnes vāciņu. 
8.Pārbaudiet vai uzkabe balstās pareizi un vai 

darbojas uzkabes drošības slēdzis. 

Nodrošiniet, lai transmisija būtu labā stāvoklī, lai ripa 

negrieztos, kad dzinējs darbojas tukšgaitā. Ja 

dzinējam darbojoties tukšgaitā, ripa griežas, tad ir 

jāregulē karburatora tukšgaitas iestatījumi. 

Pārbaudiet vai pienācīgi darbojas klusinātājs un vai 

tas ir izvietots pareizi. Tāpat, ja klusinātājs ir aprīkots 

ar dzirksteļu ķērāju, pārbaudiet, vai tas nav 

aizsērējis. Pārliecinieties, ka degvielas vāciņš ir cieši 

aizskrūvēts un, ka degvielas sistēmā nav sūces. 

Pārbaudiet vai uzkabes lences baltās uz pleciem 

pareizi un vai darbojas to drošības slēdzis. 

Tāpat pārliecinieties, ka jums ir pieejama vīle, 

asināšanas šablons, ripas atslēgu, reduktora 

bloķēšanas tapa un skrūvgriezis. 

Auksta dzinēja iedarbināšana. 

Pagrieziet čoku iedarbināšanas stāvoklī. Iestatiet 

dzinēja čoka sviru 

Pārbaude pirms dzinēja 

iedarbināšanas. 



aizvērtā stāvoklī. Spiediet vairākas reizes degvielas 
pumpīti, līdz to piepilda degviela. Pumpītim nav jābūt 
pilnībā piepildītam. 

Silta dzinēja iedarbināšana. 
Iedarbinot siltu dzinēju, izpildiet tās pašas 
procedūras, kā iedarbinot aukstu dzinēju, ar vienu 
izņēmumu: jums nav jāizvelk čoks. 
Iedarbināšana. 

Pārliecinieties, ka darba zonā nav neviena, kam tur 
nevajadzētu atrasties. Paturiet prātā, ka darba 
drošības attālums ir 15 m. 

Novietojiet krūmgriezi uz zemes, uz stingras 
virsmas. Pārliecinieties, ka ripai rotējot, tā neaizskars 
blakus esošos priekšmetus, tādēļ vieta ap ripu ir 
jānotīra. Ar kreiso roku (un nevis ar kāju), 

Iedarbinot aukstu dzinēju, vispirms pārslēdziet stop slēdzi 
iedarbināšanas stāvoklī. Iestatiet dzinēja čoku aizvērtā 
stāvoklī. Spiediet vairākas reizes degvielas pumpīti, līdz 
degviela to piepilda. 

SAGATAVOŠANĀS DARBAM 

piespiediet dzinēja korpusu pie zemes. Ar labo roku 

satveriet startera rokturi un lēnām velciet startera 

auklu, līdz sajūtat pretestību. Tad velciet auklu ar 

strauju kustību un atkārtojiet to. 

Tiklīdz dzinējs sāk padot iedarbināšanās 

pazīmes, izslēdziet čoku, tad vēlreiz velciet startera 

auklu līdz dzinējs sāk darboties. Tad nospiediet līdz 

galam akseleratoru - iedarbināšanas drosele 

automātiski izslēgsies. Nekad netiniet startera auklu 

ap roku. 

Nevelciet startera auklu laukā visā garumā un 

neļaujiet startera rokturim palikt rokā, kad dzinējs 

strādā. Tā var sabojāt startera mehānismu. 

31

Ja dzinējam darbojoties tukšgaitā, ripa griežas, tad ir jāregulē 
karburatora tukšgaitas iestatījumi. Svarīgi: Pārbaudiet vai gaisa filtrs ir 
tīrs un vai dzinējs ir silts, pirms tiek veiktas jebkādas regulēšanas 
procedūras.

Ar AutoTuneTM moduli  aprīkotam krūmgriezim pirms 
iedarbināšanas ir jānospiež poga START, un jāveic iedarbināšana. 
Poga START jānospiež neatkarīgi no tā, vai darbiniet aukstu, vai 
siltu dzinēju. AutoTuneTM modeļiem nav iespējama manuāla 
karburatora regulēšana.
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DARBA TEHNIKAS 

Pareiza pārvietošanās ar krūmgriezi. 

Pareizs ripas leņķis. 

Krūmgriezi ir jānēsā uzkabinātu uz uzkabes, ripai 

jābūt nelielā leņķī uz priekšu attiecībā pret zemes 

līmeni. 

Pareizs līdzsvars. 

Krūmgriezis ir pareizi līdzsvarots, ja, brīvi karājoties 

uz uzkabes āķa, tā asmens ir 20-30 cm attālumā 

no zemes. Tas samazina risku iezāģēt zemē, ja 

esat atlaidis vaļā rokturus. 

Pareiza poza. 

Atrodiet pozu, kura jums liekas komfortabla un 

stabila. Pārliecinieties, ka uzkabe un krūmgriezis ir 

noregulēti tā, ka tie nerada jūsu ķermenim 

nevajadzīgu slodzi. 

Pareizas kāju kustības. 

Izmantojiet kāju, lai panāktu pareizo ripas un koka 

saskares leņķi. 

Pareizas kustības. 

Krūmgriezi manevrējiet ar rokām un  izmantojiet 

gurnus un vidukli. Stūrējiet ar rokām, neceliet. 

Pareizs ritms. 

Atrodiet efektīvu, sava darba enerģijas 

taupīšanas ritmu. Daļa no šāda ritma ir pilns ripas 

ātrums, pirms tā pieskaras kokam.  



DARBA TEHNIKAS 

Lai varētu efektīvi strādāt un neradītu ķermenim nevajadzīgu sasprindzinājumu, strādājot ar krūmgriezi, ir 
svarīgi izmantot pareizu darba tehniku. 
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Drošs darbs. 

Krūmgrieži ir efektīvi darbarīki, taču tie var būt 

bīstami, ja tiek lietoti neapdomīgi vai nepiemērotā 

veidā. 

Darbinot krūmgriežus, tiem vienmēr jābūt 

uzkabinātiem uzkabē. Tas ļauj jums  efektīvi un droši 

manevrēt ar tiem, un samazina paša vai citu 

savainošanas risku. 

Pārvietojoties no vienas darba vietas uz 

nākamo, dzinējam ir jābūt izslēgtam. Ja 

pārvietojaties lielākos attālumos vai, ja krūmgriezis 

tiek transportēts, ir jāizmanto ripas aizsargs. 

Nekad nenolieciet zemē krūmgriezi ar strādājošu 

dzinēju, nepaturot to redzeslaukā. 

Kad strādājat ar krūmgriezi, pārliecinieties ka 

neviens nav jums tuvāk par 15 m. Šāds attālums ir 

noteikts tādēļ, ka ripa rotējot var izsviest 

priekšmetus. Ja vairāki cilvēki vienlaicīgi strādā ar 

krūmgriežiem, attālumam citam no cita jābūt 

vienādam ar divu vidējo koku garumu vai vismaz 

15m. 

Vērojiet reljefu jūsu priekšā un skatieties, vai nav 

bedru vai šķēršļu, lai izvairītos no nepareiza soļa vai 

kritiena. Esiet īpaši uzmanīgi, strādājot slīpā reljefā. 

Centieties pamanīt šķēršļus. Ja jums liekas, ka šķērsli 

aizsedz koka zari, jūs varat sākt, apzāģējot koka 

daļas, lai būtu labāka redzamība. 

Jums ir jānogulda nozāģētos, bet zemē 

nenokritušos stumbrus, lai neietekmētu paliekošo 

koku augšanu. 

Strādāt visu dienu ar krūmgriezi ir smags 

darbs. Saplānojiet sev dažus pārtraukumus, lai 

varētu atpūsties un atgūt spēkus. Atcerieties bieži 

padzerties, jo labs šķidruma līdzsvars ir svarīgs 

efektīva un droša darba faktors. 

Centieties pamanīt šķēršļus vai akmeņus. Ja jums 
liekas, ka tos aizsedz koka zari, jūs varat sākt, 
apzāģējot koka daļas, lai būtu labāka redzamība.



DARBA TEHNIKAS 

Strādājot ar krūmgriezi, drošs attālums ir 15 m. Ja platībā strādā vairāk kā viens cilvēks, attālumam ir jābūt 
vismaz divu vidējo koku garumam vai ne mazāk par 15 m. 

Zāģēšana ar krūmgriezi. 

Ir vairāki  krūmgrieža lietošanas pamatprincipi, kurus 

ir vērts zināt, pirms tiek aplūkotas dažādas koku 

gāšanas tehnikas. 

Ripas sektori. 
Tā kā ripa rotē, tam ir dažādi raksturojumi, kas 

atkarīgi no tā, kuru ripas daļu jūs izmantojat. Viens 

no praktiskiem ripas aprakstīšanas veidiem 

ir dalīt to kā pulksteņa ciparnīcu, kur pulksten 6 ir 

jums tuvākā daļa, kad esat iekarinājis krūmgriezi 

uzkabē. 

Nelielu stumbru (0-3 cm) zāģēšanai bez 

problēmām var izmantot visu asmeni. Ja koki ir 

lielāki, jums ir jābūt piesardzīgākiem. Tad sektors 

starp pulksten 12 un 3 ir jāuzskata par atsitiena 

zonu un to nedrīkst izmantot vispār. Ja pieliksiet 
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šo ripas daļu pie stumbra, pastāv liels risks, ka 

krūmgriezis tiks aizrauts pa labi. Izmantojot sektoru 

starp pulksten 8 un 12, varat zāģēt ar labu precizitāti 

un pilnībā pārvaldot krūmgriezi. Sektors starp 

pulksten 3 un 5 ļauj ātri zāģēt koku, taču precizitāte 

nebūs tik laba, jo ripa iesprūdīs kokā. 

Zāģēšanas tehnikas. 

Lai varētu efektīvi strādāt, ir svarīgi, cik vien 

iespējams izmantot krūmgrieža un ripas kinētisko 

enerģiju. Labākais veids, kā to darīt, ir strādāt ar pilnu 

gāzi īsi pirms ripa pieskaras stumbram. Šādi 

zāģēšana kļūst vadāmāka un krūmgriezis spēj 

nozāģēt arī resnākus stumbrus. Tāpat arī samazinās 

ripas iesprūšanas risks. 

Atlaidiet droseli, kad esat izzāģējuši cauri 

stumbram, un atkārtojiet šo procedūru ar nākamo 

stumbru. Šāda tehnika samazina arī risku, ka 

spraugā starp ripu un ripas aizsargu varētu būt 

ierauti zari. Ja kaut kas tomēr tur tiek ierauts, jūs to 

varat izņemt, atbalstot ripu pret celmu un pagriežot 

ripu pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Ja tas 

nepalīdz, tad jums ir jāizslēdz dzinējs. Tad noāķējiet 

krūmgriezi no uzkabes un ar rokām izņemiet 

traucēkli. 

Ripa uzvedas dažādi atkarībā no tā, kuru ripas daļu 
izmantojat. Sektors starp pulksten 8 un 12 nodrošina 
pilnu kontroli un labu precizitāti. Sektors starp pulksten 
3 un 5 ļauj ātri zāģēt, taču ar mazāku precizitāti. 

Sektors starp pulksten 12 un 3 ir atsitiena zona, kuru jūs 
varat izmantot zāģējot tikai stumbrus, kas nav resnāki 
par 3 cm diametrā. 
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Gāšana noteiktā virzienā. 

Pamata princips, kas jāievēro, lai liktu kokam krist 

noteiktā virzienā, ir tas, ka jūs izmantojat krūmgriezi, lai 

pārvietotu zāģējamā stumbra apakšgalu pretējā 

virzienā. Jūs darāt to, izmantojot dažādus faktorus, kas 

ietekmē krišanas virzienu. Jo vairāk faktorus jūs 

vienlaicīgi izmantojat, jo efektīvāks būs darbs. 

Faktori, kas ietekmē koku krišanas virzienu, ir ripas 

griešanās virziens, leņķis, tuvošanās virziens un spēks, 

ripas saskares vieta ar koku un zāģējuma augstums. 

Citi ietekmējošie faktori ir koka stumbra slīpums pret 

zemi un vēja virziens. 

Viens no faktoriem, kas ietekmē koka krišanas virzienu, ir ripas rotēšanas virziens. Ja izmantojat ripas labo pusi, koka 
stumbra apakšgals tiks padzīts uz priekšu un koks kritīs atpakal. Ja izmantojat ripas kreiso pusi, jūs iegūsiet pretēju efektu. 
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Ripas rotācijas virziens. 

Ripas labā puse pārvietojas virzienā prom no jums. Tas 

nozīmē, ka tad, kad jūs izmantojat ripas sektoru starp 

pulksten 3 un 5, ripa liks stumbra pamatnei virzīties prom no 

jums. Tādejādi koks kritīs uz jums. 

Ja izmantojat ripas daļu, kas atrodas starp pulksten 8 un 

12, jūs iegūsiet pretēju efektu - koks kritīs uz priekšu -virzienā 

prom no jums. 

Ripas leņķis. 

Koku krišanas virzienu ietekmē arī ripas leņķis,  ar kādu zāģē 

koku. Ja izdarīsiet griezumu ar slīpumu pa kreisi uz leju, koks 

kritīs pretējā virzienā - pa labi. 

Zāģēšanas leņķim ir arī tā priekšrocība, ka stumbrs, kad 

jūs to zāģējat, neuzsēžas uz ripas. 

Tuvošanās virziens. 

Cits svarīgs faktors, kas ietekmē gāšanas virzienu, ir veids, kā 

jūs pārvietojat krūmgriezi, zāģējot visu koku uzreiz. Ja jūs 

koka pamatni spiežat vienā virzienā, koks kritīs citā virzienā. 

Celma augstums. 

Jo augstāku celmu jūs atstājat, jo vieglāk ir kontrolēt koka 

krišanu, jo koka pamatnei ir vairāk iespēju pavirzīties uz 

sāniem, pirms tā saskaras ar zemi. 

Taču atcerieties, ka stumbrs ir jānozāģē zemāk par 

apakšējiem dzīvajiem zariem, jo pretējā gadījumā pastāv visai 

liela iespēja, ka koks turpinās augt, un savainos meža 

dzīvniekus.

Ripas leņķis ir svarīgs faktors, kas ietekmē 
koka krišanas virzienu. Ja izdarīsiet 
griezumu ar slīpumu pa labi uz leju, koks 
kritīs pretējā virzienā - pa kreisi. 

Ja izdarīsiet griezumu ar slīpumu pa kreisi uz 
leju, koks kritīs pretējā virzienā - pa labi. 



Gāšanas metodes izvēli nosaka stumbra resnums. 

Pastāv vairākas atšķirīgas gāšanas metodes un 

to, kuru izmantot nosaka tā koka izmērs, kuru 

vēlaties nozāģēt. Kokus ar stumbra diametru līdz 

3 cm var nozāģēt, izmantojot strauju vēziena 

kustību. Krūmgriezis vienkārši tiek vēzēts sāniski 

turpu un atpakaļ, līdzīgi, kā pļaujot zāli, jums 

pašam pārvietojoties uz priekšu. 

Stumbrus ar diametru no 3 līdz 8 cm var 

zāģēt ar vienu griezienu. 

Stumbri ar diametru no 8 līdz 15 cm jāzāģē ar 

diviem griezieniem no pretējām pusēm. Stumbri, 

kuru diametrs ir lielāks par 15 cm ir jāuzskata par 

īpašu gadījumu un jāzāģē ar vaļēju virziena 

iezāģējumu. 

Ja ripa iesprūst stumbrā, nekādā gadījumā 

nedrīkst mēģināt to izvilkt ar spēku. Tā darot var 

sabojāt ripu, reduktoru, vibrācijas amortizācijas 

sistēmu vai rokturi. Tā vietā atlaidiet 

rokturi, ar abām rokām satveriet kardāna vārpstu 

un lēnām izvelciet iesprūdušo ripu. Jūs varat arī ar 

vienu roku paspiest stumbru, lai samazinātu 

spiedienu, līdz ripa atbrīvojas no spiediena. 

Dažreiz koks vairāk vai mazāk noliecas. Tas 

stumbrā rada spriedzi. Lai izvairītos no problēmām, 

kas saistītas ar ripas iespiešanu stumbrā, ir svarīgi, 

lai jūs zāģētu krišanas virziena pretējā pusē. 

Izmantojiet ripas kreiso pusi, lai maksimāli 

kontrolētu situāciju. Ja nav iespējams krišanas 

virzienu kontrolēt, tad, pirms zāģēt noliekušos koku, 

vispirms jāattīra tā krišanas zona. 
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Mazo stumbru (0-3 cm) zāģēšana jaunaudzēs. 

Ja koku diametrs nepārsniedz 3 cm, izmantojiet 

vēzēšanas tehniku. Strādājot ar šo tehniku, jūs 

soļojat uz priekšu, vienlaicīgi vēzējot krūmgriezi no 

vienas puses uz otru. Centieties nozāģēt ar  katru 

vēzienu daudzus kokus. 

Šim zāģēšanas veidam varat izmantot visu 

krūmgrieža ripu un jums nav jāuztraucas par 

atsitiena zonu vai to, kādā virzienā kritīs koki. 

Strādājot ar šo tehniku, jūs soļojat uz priekšu, vienlaicīgi vēzējot krūmgriezi no vienas puses uz otru. 



KOKU GĀŠANA 

Gāšana ar vienu 
griezienu, 3-8 cm resni 
stumbri. 

Kad tiek zāģēti koki ar stumbra diametru no 3 līdz 8 

cm, ir svarīgi darbam izmantot pareizu tehniku, lai to 

paveiktu efektīvi un droši. Jūs vēlēsieties cik vien 

iespējams precīzi kontrolēt koku krišanas virzienu. 

Izmantojot pareizu tehniku, jūs varat likt tiem krist 

gandrīz tieši tur, kur vēlaties. 

Strādājot ar šo izmēru stumbriem, jums nav 

jāraizējas, ka izmantojot kādu no ripas daļām, 

varētu pastāvēt atsitiena risks. 

Ja stumbra izmērs ir 3 līdz 8 cm, kontrolēt tā krišanas 
virzienu ir vienkārši. 

Gāšana pa kreisi, leņķī atpakaļ, virzienā uz jums. Pavērsiet ripu leņķī uz leju pa labi. Zāģējiet ar ripas sektoru uz 
pulksten 4. Izzāģējiet cauri un paspiediet pa labi. 
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Gāšana pa labi leņķī atpakaļ, virzienā uz jums. P avērsiet ripu leņķī uz leju pa kreisi. Zāģējiet ar ripas sektoru uz 

pulksten 4. Zāģējiet cauri. 

Gāšana pa kreisi, virzienā prom no sevis. P avērsiet ripu leņķī uz leju pa labi. Zāģējiet ar ripas sektoru uz pulksten 9. 
Izzāģējiet cauri un ar noteiktu kustību pavelciet ripu atpakaļ pa labi līdz koks krīt. Šādi jūs izvairāties no stumbra 
uzkrišanas uz ripas un riska iezāģēt zemē. 



KOKU GĀŠANA 

Gāšana uz priekšu. Turiet ripu horizontāli. Zāģējiet ar ripas sektoru uz pulksten 8. Izzāģējiet cauri stumbram un 
pavelciet krūmgriezi uz sevi. 
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Gāšana pa labi virzienā prom no sevis. P avērsiet ripu leņķī uz leju pa kreisi. Zāģējiet ar ripas sektoru uz pulksten 9. 

Izzāģējiet cauri un turpiniet spiest pa kreisi. 
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Gāšana ar diviem griezieniem, 8-15 cm stumbri. 

Stumbri ar diametru 8-15 cm ir pārāk resni, lai tos zāģētu ar 

vienu griezienu. Tā vietā izmantojiet divus griezienus, kas 

pārklājas. Šāda metode ļauj jums kontrolēt krišanas virzienu. 

Tāpat jums nav jāraizējas par ripas atsitiena zonu. 

Vispirms jums ir jāizlemj, kādā virzienā vēlaties gāzt 

koku. Tad izdariet pirmo griezienu, iezāģējot kokam tajā 

pusē, uz kuru tas kritīs. Pēc tam iezāģējiet no otras puses, 

liekot kokam krist. Pielāgojiet zāģēšanas spiedienu atkarībā 

no stumbra resnuma un koksnes cietības. 

Stumbri ar diametru no 8 līdz 15 cm ir jāgāž ar 
diviem griezieniem, iezāģējot tos no pretējām 
pusēm. 

Gāšana uz sāniem. Turiet ripu horizontāli. Zāģējiet ar ripu uz pulksten 3, iezāģējot stumbrā nedaudz vairāk 
par pusi resnuma. Izvelciet ripu no iezāģējuma un sāciet zāģēt kokam no otras puses nedaudz augstāk ar 
zāģi uz pulksten 9. Iezāģējiet nedaudz vairāk par pusi no stumbra resnuma. Ja nepieciešams, ar kreiso roku 
paspiediet stumbru krišanas virzienā. 
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Gāšana uz priekšu. Turiet ripu horizontāli. Zāģējiet ar ripu uz pulksten 5, iezāģējot stumbrā līdz 
pusei. Izvelciet ripu no iezāģējuma, pasperiet soli pa kreisi un sāciet zāģēt no otras puses ar ripu uz 
pulksten 10. Atstājiet nedaudz neskarta stumbra krišanas virzienā, lai tas virzītu koku krišanas 
laikā. Paspiediet stumbru ar kreiso roku un, ja nepieciešams, nozāģējiet atlikušo stumbra daļu. 

Gāšana atpakaļ. Turiet ripu horizontāli. Zāģējiet ar ripu uz pulksten 5, iezāģējot stumbrā līdz pusei. 
Izvelciet ripu no iezāģējuma, pasperiet soli pa labi un sāciet zāģēt no otras puses ar ripu uz 
pulksten 8. Atstājiet nedaudz neskarta stumbra krišanas virzienā, lai tas virzītu koku krišanas laikā. 
Pavelciet stumbru ar kreiso roku uz leju un, ja nepieciešams, nozāģējiet atlikušo stumbra daļu. 
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GĀŠANA, ĪPAŠIE GADĪJUMI 

Gāšana, izmantojot vaļējo virziena aizzāģējumu, 
15-18 cm. 

Krūmgrieži nav paredzēti resnu koku gāšanai, taču 

to ripas diametrs ļauj tos izmantot, lai gāztu kokus 

ar stumbra diametru līdz aptuveni 18 cm. 

Ja zāģējat koku ar stumbra diametru aptuveni 

15-18 cm, izmantojiet vaļējo virziena aizzāģējumu, 

kas tiek iezāģēts koka krišanas virzienā. Sāciet ar 

koka krišanas zonas attīrīšanu. Tad iezāģējiet 

horizontāli augšējo griezumu no tās puses, uz kuru 

koks kritīs. Izmantojiet to ripas daļu, kas nodrošina 

jums vislabāko kontroli, t.i., starp pulksten 8 un 12. 

Iezāģējiet apakšējo griezumu, kas savienojas ar

iepriekšējo griezumu. Šādi jūs kokā izgriežat ķīli, 

kas palīdzēs vadīt koka krišanas virzienu. Tagad 

pārejiet uz koka pretējo pusi un iezāģējiet 

gāšanas griezumu. Izmantojiet ripas sektoru starp 

pulksten 8 un 12, un iezāģējiet horizontālu 

griezumu iepretī augšējam griezumam. Atcerieties 

ka koks nav jānozāģē pilnībā, nepārzāģētā koka 

daļa, kokam krītot, darbojas kā eņģe, ļaujot labāk 

kontrolēt tā krišanas virzienu. 

Vispirms iezāģējiet horizontālu augšējo griezumu. Tad iezāģējiet apakšējo griezumu, kas satiekas ar iepriekšējo, veidojot 
ķīli. Apejiet apkārt kokam un iezāģējiet gāšanas griezienu. Atcerieties ka koks nav jānozāģē pilnībā, nepārzāģētā koka 
daļa, kokam krītot, darbojas kā eņģe, ļaujot labāk kontrolēt tā krišanas virzienu. 



KOKU GĀŠANA 

Krūmgrieži nav paredzēti resnu koku gāšanai, taču tos var izmantot, lai nogāztu kokus ar stumbra diametru līdz 
aptuveni 18 cm. 
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Koku puduru zāģēšana. 

Biezu koku puduru zāģēšana ir īpašs gadījums, kam 

jāizmanto īpaša tehnika. 

Vispirms attīriet zonu apkārt pudurim. Sāciet 

zāģēt gar pudura malu, atstājot samērā augstus 

celmus, lai nepieļautu ripas iespiešanu. Tad 

nozāģējiet celmus līdz vēlamajam augstumam. Pēc 

tam, mēģiniet iesniegties ar ripu pudurī tā, lai 

varētu zāģēt no pudura centra. Ja jums joprojām ir 

grūti aizsniegt pudura centru, nozāģējiet augstākos 

stumbrus un ļaujiet tiem nokrist zemē. Šādi jūs 

samaziniet risku iespiest ripu. 

Vispirms attīriet zonu apkārt pudurim. Nozāģējiet augstos stumbrus gar pudura malu. 



KOKU GĀŠANA 

Mēģiniet iesniegties ar ripu tā, lai varētu zāģēt no pudura centra. 

Ja jums joprojām ir grūti aizsniegt pudura centru, nozāģējiet augstākos stumbrus un ļaujiet tiem nokrist zemē. 
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DARBA PLĀNOŠANA 

Sākot plānot savu darbu, izpētiet nogabala karti un nospraudiet savu maršrutu. 

Maršruta plānošana. 

Daudzko var gūt, izplānojot savu darbu pirms tā 

uzsākšanas. Vispirms rūpīgi izstudējiet nogabala 

karti. Darba plānošana balstās uz reljefa īpatnībām. 

Vienmēr sāciet ar meža vistālāko punktu, lai, 

atgriežoties sākuma punktā, nebūtu jāiet tur, kur jūs 

jau esat bijis. Ja ir vējains, plānojot darbus ņemiet 

vērā arī vēja virzienu. Nospraudiet savu maršrutu 

tā, lai vējš palīdzētu jums gāzt kokus jau iztīrītajās 

zonās. 

Plānojiet savas joslas tā, lai pārvietotos, turp un 

atpakaļ, šķērsām pāri nogabalam. Katras joslas 

garumam ir jābūt tik garam, lai degvielas daudzums 

tvertnē pietiktu, un jūs spētu atgriezties atpakaļ 

uzpildes vietā.  Tāpat atcerieties nospraust savu 

maršrutu tā, lai nebūtu jāšķērso grāvji un citi šķēršļi. 

Izplānojiet savu darbu tā, lai jums nebūtu jāiet 

augšup paugurā un lejup no tā. Ja iespējams, ir 

noderīgi sākt darbu slīpuma apakšā un strādājot 

virzīties uz 
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augšu joslās, kas nospraustas pareizā leņķī 

attiecībā pret slīpumu. Strādājot grupā ir lietderīgi 

sadalīt zonu mazākās zonās katram cilvēkam. 

Izvairieties strādāt cieši viens pie otra, jo tas bieži 

rada sajukumu, samazina efektivitāti un palielina 

savainojumu risku. 

Nospraudiet savas joslas sistemātiski uz priekšu un atpakaļ pāri 
nogabalam tā, lai nebūtu jāšķērso grāvji un citi šķēršļi. 

Izplānojiet savu darbu tā, lai jums nebūtu jāiet augšup paugurā un lejup no tā. Sāciet darbu slīpuma apakšā un strādājot 
virzīties uz augšu joslās, kas nospraustas pareizā leņķī attiecībā pret slīpumu. 

51



DARBA PLĀNOŠANA 

Kritēriju atlase un darbs joslās. 

52 

Koku atlase. 

Izlemiet, kāda koka sugas jūs izzāģēsiet un kādas 

sugas jūs vēlaties atstāt. Nosakiet lielāko un mazāko 

attālumu starp paliekošajiem kokiem. Jums tāpat ir 

jāizlemj, kāda būs maksimālā augstumu starpība 

starp diviem blakus esošiem kokiem. 

Lai panāktu normālu darba efektivitāti, ir svarīgi 

plānot darbu. Mēģiniet atlasīt, kurus divus vai trīs 

kokus jūs vēlaties atstāt vietā, kas jums ir tieši 

priekšā. Kad esat to izdarījis, visus pārējos 

izzāģējiet. Būtu labi, ja, pirms esat beidzis kopt šajā 

vietā, jūs paskatītots atpakaļ, kuri divi vai trīs koki 

tika atstāti.

Kopšana joslās. 

Lai jūsu darbu padarītu pēc iespējas efektīvāk, 

darbu veiciet, kopjot platas joslas. Strādājiet, ejot pa 

taisnu līniju, cenšoties izkopt vienādi platu joslu arī 

tad, ja mainās audzes biezums. 

Jūs varat izvēlēties kopt joslas platumu atkarībā 

no tehnikas, kuru izmantojat, piemēram, gāšana tikai 

no labās vai kreisās puses, vai abu paņēmienu 

kombinācija. Zāģējot kokus no vienas puses, joslas ir 

apmēram 2 m platas un tās ideja ir, ka jūs vienmēr 

gāžat kokus zonā, kuru jau esat izkopis. Jūs veicat 

kopšanu no labās vai kreisās puses atkarībā no 

virziena, kurā ejat. Šo metodi, lielāko tiesu, izmanto 

blīvās audzēs, ja ir stāvs reljefs. Šādi strādāt ir 

noderīgi arī tad, ja jums ir maz pieredzes, jo tā ir 

vienkāršāk mācīties. Apvienojot zāģēšanu un labās 

un kreisās puses, darbs tiek veikts platākās, 

aptuveni 3-4 m platās joslās. Ejiet 

pa joslas vidu, gāžot pusi joslas platuma jau izkoptā 

zonā, piemēram, pa labi. Kad esat izkopis tik daudz, 

cik varat šādi aizsniegt, pagriezieties uz otru, 

neaiztikto joslas pusi. Tajā jūs gāzīsiet kokus pa 

kreisi, kas nozīmē, ka tie kritīs atpakaļ joslā. 

Mēģiniet atlasīt, kurus divus vai trīs kokus jūs vēlaties 

atstāt zonā, kas jums ir tieši priekšā. 



Lai panāktu maksimālu efektivitāti, strādājiet joslās. 

Strādājiet, ejot pa taisnu līniju, cenšoties visu laiku 

izkopt vienādi platu joslu. 

Ja tiek apvienota gāšana no labās un no kreisās 

puses, jūs ejat pa joslas vidu, gāžot pusi joslas 

platuma jau izkoptā pusē, piemēram, pa labi. 
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Zāģējot kokus no vienas puses, jūs gāžat kokus zonā, 

kuru jau esat kopis. Jūs veicat kopšanu no labās vai 

kreisās puses atkarībā no virziena, kurā ejat. 

Kad esat izkopis pusi joslas platuma, kā parādīts 

ilustrācijā augstāk, pagriezieties uz otru, neizkopto 

joslas pusi un zāģējiet kokus tā, lai tie kristu atpakaļ 

joslā. 
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Audzes  
apsekošana. 

Jums ir jāzina, lai panāktu apmierinošus kopšanas rezultātus, 

jāzin, kādam jābūt audzes biezumam pēc kopšanas. Audzes 

biezums, kuru vēlaties panākt, ir atkarīgs no vairākiem 

faktoriem, piemēram, koku sugas, cik reižu audze tiks kopta, 

klimata, augsnes tipa un tml. 

Koku skaita noteikšanai izmanto parauglaukuma metodi. 

Kopšanas laikā regulāri pārbauda savu darbu. Pāraudīt pēc 

parauglaukuma metodes ir vienkārši: piestipriniet 5,64 m garu 

auklu pie koka, kuru esat atstājis. Tad paņemiet auklas galu, 

kas ir riņķa līnijas rādiuss, un apejiet apli. Saskaitiet, cik koku ir 

apļa zonā. Pareiziniet koku skaitu ar 100, lai iegūtu atlikušo 

koku daudzumu hektārā. Ātrāka, bet nedaudz neprecīzāka 

metode ir izmantot 4 m garu kātu, piemēram, teleskopisko 

makšķerkātu. Stāviet pie koka, kuru esat atstājis, kas būs 

centrālais punkts. Tad griezieties apkārt, zīmējot apli un 

skaitiet, cik koku ir apļa iekšpusē. Pareiziniet koku skaitu ar 

200, lai iegūtu atlikušo koku daudzumu hektārā. 

Lai aprēķinātu audzes biezumu, piestipriniet 

auklu pie koka, apejiet apli, saskaitiet aplī esošos 

kokus un iegūto skaitli pareiziniet ar 100. 

Ir svarīgāk, lai tiktu panākts pareizais audzes 

biezums uz hektāru, kur atlikušie koki ir sadalīti 

vienmērīgi. 
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Strādājot zemās temperatūrās, lai dzinējs 

darbotos optimāli, karburatorā ieplūstošais 

gaiss ir iepriekš jāuzsilda. Ja krūmgriezi 

izmantojat apstākļos, kur no apkārtējiem 

augstiem kokiem krīt sniegs, krūmgriezim 

jāuzstāda speciāla ziemas aizsardzība. 

Vairāk par krūmgrieža sagatavošanu 

darbam ziemas apstākļos lasiet tā 

lietošanas pamācībā. 

Ja izmantojat uzkabi ar drošības slēdzi 

uz polstera, ir saprātīgi, ja lietus 

aizsargtērpu valkā virs uzkabes. Šādi jūs 

izvairīsieties no plecu lenču un gurnu jostas 

samērcēšanas. Tas tāpat izveido zināmu 

telpu starp uzkabi un lietus aizsargtērpu, 

tādējādi uzlabojot ventilāciju. Atcerieties, 

ka piedurknēm jābūt pietiekami garām, lai 

tās sniegtos pāri cimdiem. Strādājot 

aukstos un mitros apstākļos, lielas 

priekšrocības ir krūmgriežiem ar 

apsildāmiem rokturiem. 

Strādājot aukstos un mitros apstākļos, jāpatur prātā 

dažas lietas. Piemēram, valkājot lietus jaku ārpus 

uzkabes, jūs varat novērst mitruma iekļūšanu pa plecu 

lencēm un gurnu jostu. Tas, protams, nozīmē, ka drošības 

sprādze tiek novietota uz gurnu polstera vai tai līdzās. 

55 



SERVISS 

56 

SERVISS 

Regulāra servisa apkopju veikšana pagarina 

krūmgrieža kalpošanas mūžu. 
Ja izstrādāsiet sev paradumu regulāri un pienācīgi veikt 

apkopes, tas pagarinās krūmgrieža kalpošanas laiku un 

samazinās negadījumu risku. Sazinieties ar savu vietējo 

izplatītāju, ja neesat drošs par apkopju veikšanu vai jums 

jau nepieciešams veikt kādu remontu. 

Šeit jūs varat aplūkot svarīgākās servisa pro-

cedūras. Vairāk par dažādām servisa procedūrām un to 

intervāliem lasiet krūmgrieža lietotāja rokasgrāmatā. 

Ir svarīgi, lai gaisa filtrs tiktu tīrīts regulāri. Netīrs 

gaisa filtrs pasliktina krūmgrieža sniegumu un izraisa 

dzinēja akselerācijas pasliktināšanos un samazina 

maksimālo apgriezienu līmeni. Tā kā šīs problēmas rodas 

pakāpeniski, tās ir grūti noteikt. 

Ir lietderīgi izmantot divus filtrus, no kuriem viens ir 

uzstādīts uz krūmgrieža, bet otru turēt kā rezerves filtru. 

Tāpat pārliecinieties, ka karburators ir pareizi 

noregulēts. Atcerieties, ka, lai varētu pareizi noregulēt 

krūmgriezi un iegūt maksimālu dzinēja jaudu, gaisa 

filtram jābūt tīram un bez bojājumiem. 

Ja, dzinējam strādājot tukšgaitā, ripa griežas, T-veida 

skrūve jāpagriež pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz 

asmens pārstāj griezties. 

Krūmgriežu modeļu izmantošana, kuri ir aprīkoti ar 

AutoTuneTM moduli, atbrīvo no nepieciešamības veikt 

manuālu karburatora regulēšanu. 

Citas svarīgas servisa procedūras: reduktora 

stāvokļa pārbaude, tā ieziešana ar ziedi, karburatora 

kameras tīrīšana un aizdedzes sveces, startera auklas un 

vibrācijas amortizatoru pārbaude. 

Karburatora regulēšana. Lai varētu strādāt droši un 
efektīvi, ir svarīgi, lai karburators būtu pareizi 
noregulēts . Tas piešķir dzinējam labu paātrinājumu, 
pareizo maksimālo apgriezienu līmeni un vienmērīgus 
tukšgaitas apgriezienus. Karburatora regulēšana ir 
aprakstīta krūmgrieža lietotāja rokasgrāmatā. 
Ar AutoTuneTM moduli aprīkotie krūmgrieži ir iestatāmi 
tikai Autorizētā servisa centrā.

Gaisa filtra tīrīšana. Izstrādājiet sev paradumu iztīrīt gaisa 
filtru katru darba dienu. Noņemiet gaisa filtra pārsegu, 
izņemiet filtru un nomazgājiet to, izmantojot ziepju 
šķīdumu un nelielu birstīti. Filtrs ir jāmaina regulāri.



Ziedes līmenis reduktorā. Pārbaudiet vai reduktors ir par 
3/4 piepildīts ar ziedi. Ja nepieciešams, uzpildiet ar 
atbilstošu ziedi.

Vibrācijas amortizatoru pārbaude. Pārbaudīt vai nav 
bojāti vibrācijas amortizatori. 

Startera auklas pārbaude. Pārliecinieties, ka starteris un 
startera aukla darbojas atbilstoši prasībām.

Karburatora kameras un cilindra dzesēšanas ribu 
tīrīšana. Iztīriet karburatora kameru un cilindra dzesēšanas 
ribas. Tāpat pārbaudiet vai nav aizsērējusi gaisa ieplūde.

Aizdedzes svece. Pārliecinieties, vai nav aizsērējusi 
aizdedzes svece. Ja uz elektrodiem ir nosēdumi, notīriet tos 
un pārbaudiet, vai starp elektrodiem ir 0,5 mm atstarpe. 
Aizdedzes svece ir jānomaina apmēram pēc viena mēneša 
ekspluatācijas.

Dzirksteļu ķērājs. Ja jūsu krūmgriezim ir dzirksteļu 
ķērājs, tas reizi nedēļā jānotīra ar drāšu birsti. 

SERVISS 

57 







Balstoties uz vairāk nekā 300 gadu inženierzinātņu pieredzi, 

Husqvarna šodien piedāvā pasaules vadošos risinājums mežu, dārzu 

un parku kopšanai. Optimāli apvienojot profesionālu sniegumu un 

rūpes par lietotāju, Husqvarna produkti sniedz jums efektivitāti, 

apmierinājumu ar darbu un kvalitatīvus rezultātus. 
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