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ĪSUMĀ 

 Vadošais stiegrojuma produkcijas 

ražotājs Baltijā 

 Vienas no modernākajām 

iekārtām, kas nodrošina augstu 

kvalitāti 

 Būtiska uzņēmuma izaugsme un 

attīstība katru gadu 

 Lielākās Skandināvijas un pasaulē 

zināmas kompānijas klientu vidū, 

šobrīd eksports ir 80% no pārdotā 

 “GlobeCert product certificate” 

Zviedrijas un Norvēģijas tirgiem 

 “Inspecta product certificate’ 

Somijas tirgum 

Uzņēmuma apgrozījums, EUR 



 PILNA CIKLA RISINĀJUMS 

Konstruktoru 
birojs 

Garināšana & 
Locīšana 

Stiegrojuma 
produkti 

Stiegrošana 

Projekta izskatīšana, 
optimizācija un 

specifikācijas izstrāde 

Stiegrošanas darbu 
veikšana objektā 

Spinmaster tehnoloģija, 
sieti, karkasi 



SPINMASTER TEHNOLOĢIJA 

Sertifikācija 

 Baltijas valstīs vienīgais ražotājs pēc Spinmaster tehnoloģijas 

 Sertificēts produkts Baltijas valstīs un Zviedrijā, Somijā, 

Norvēģijā 

Izmaksu un laika 

ietaupījumi 

 Ātrs un efektīvs veids lielu un mazu laukumu noklāšanai 

ar minimālu piepūli un nelielu strādnieku skaitu  

 

Kvalitāte 
 Darbi tiek veikti saskaņā ar uzņēmuma kvalitātes 

izstrādāto sistēmu 

 Skanska Sverige AB atzinums par Spinmaster ruļļu kvalitāti 

Pieredze 
 3 gadu pieredze, 4028 tonnas, 46 objekti, klienti Somijā, 

Zviedrijā, Norvēģijā, Lietuvā 

Tehniskais 

atbalsts 

 Palīdzēsim izklāt un apmācīsim klienta darbiniekus 



VAIRĀK PAR SPINMASTER 

 Sasiets un nostiprināts rullis var tikt izgatavots pēc 

klienta pasūtītā diametra, garuma un svara 

 Priekšrocības: 

-  Paredzēts stiegrojumam diametrā 10 mm - 32 

mm 

-  Ruļļa platums 2.4 m - 12 m 

-  Dažādi stiegru garumi rullī 

-  Dažādi stiegru diametri rullī 

-  Optimālais ruļļa svars 1 tonna 

 Šī Spinmaster sistēma, atšķirībā no citām, tiek 

izgatavota bez metināšanas, pielietojot tikai 

stiegrojuma siešanu. Divkāršā siešanas metode tiek 

izmantota, lai precīzi noturētu stiegrojuma ruļļa izmēru 

 



FINANSIĀLIE IEGUVUMI 

Darbaspēka 

izmaksu 

ietaupījumi 

 Spinmaster ruļļu uzstādīšana objektā notiek ievērojami 

ātrāk par klasisko stiegrošanas metodi. Aptuveni divas 

tonnas smagu rulli var uzstādīt dažu minūšu laikā 

 Ruļļu izklāšanai pietiek ar mazāk kvalificētu darba spēku 

Nav atgriezumu 
 Spinmaster rullis  ir gatavs produkts, kuram nav 

atgriezumu. Ierastajai stiegrošanas metodei rodas līdz 

pat 10% atgriezumu 

Savienojuma 

vietu ietaupījumi 

 Izmantojot klasisko stiegrošanas metodi, rodas zudumi 

savienojumu vietās, turpretim ar Spinmaster ruļļiem 

tādi nerodas 

Mazākas 

aprīkojuma 

izmaksas 

 Izklājot  ruļļus ievērojami ātrāk, rodas aprīkojuma īres 

ietaupījumi: veidņi, celtņi, sastatnes, instrumenti, 

locīšanas un garināšanas ierīces 

Laika ekonomija 
 Paātrinās kopējā projekta realizācija, iekļaušanās 

termiņos, samazinās virsizmaksas 



SAVIENOJUMA VIETU EKONOMIJA 

 Spinmaster ruļļi tiek ražoti, atbilstoši klienta projektam 

 Izmantojot “finger joint” tehnoloģiju, veidojas 50% materiāla 

ietaupījumi 

 Pateicoties precīziem ruļļa izmēriem, veidojas mazāk pārklājumu 

(ietaupījumi sasniedz 15-50% salīdzinājumā ar standarta sietu izmēru) 

Standarta savienojums “Finger joint” savienojums 



FINANSIĀLO IEGUVUMU PIEMĒRS* 

*Piemērā pieņemts, ka kopējais projekta apjoms ir 300 tonnas ᴓ16 stiegrojuma 



PROJEKTU PIEMĒRI I 

Klients: NCC 

Objekts:  Vēja ģeneratoru pamatu būvniecība 

(Oringe, Zviedrija) 

Spinmaster produkcijas daudzums:  50 tonnas 

Darba izpildes ilgums: 6 dienas 

Klienta ieguvums no Spinmaster: ātrāka darbu 

izpilde un finansiālie ietaupījumi no ātrākiem 

ieklāšanas darbiem 

- Ar Spinmaster izklāšanas izmaksas sastādīja 

EUR 4,950 

- Ar klasisko stiegrošanu izmaksas būtu 

sastādījušas EUR 16,632 

 



PROJEKTU PIEMĒRI II 

Klients: YIT 

 

Objekts: Metāla ražošanas rūpnīcas tornis Tornio, 

Somija 

Pakalpojums: stiegrošanas un betonēšanas darbi 

Tehnoloģija: slīdošie veidņi 

Darba izpildes ilgums: 17 dienas (ātrāk nekā 

paredzētās 20 dienas) 

Klienta ieguvums:  ātrāka darbu izpilde un 

finansiālie darbaspēka ietaupījumi 18% apmērā 

(793 stundas) 

 



SPINMASTER TEHNOLOĢIJAS KLIENTI 

Klients Valsts Tonnas 

Skanska Sverige AB SE 2434.6 

  NCC Construction Sverige, AB SE 529.1 

Steel Building System AB SE 439.1 

Reinertsen AS NO 268.8 

SIV statyba, UAB LT 112.8 

Svevia AB SE 90.3 

Fe - import, Ltd FI 68.5 

Plieno Sfera, UAB LT 28.7 

BM Raudoitekonsultit Oy FI 28.6 

YIT Rakennus Oy FI 22.1 

Conresta, UAB LT 5.8 



KONSTRUKTORU BIROJS 

Detalizācija (rasējumu detalizēta 

izstrāde): 

•Spinmaster tehnoloģijas izstrādājumu rasējumi 

•Sietu rasējumi 

•Karkasu rasējumi 

•Locīts un garināts stiegrojums 

 

Optimizācija: 

•Optimālu risinājumu izvēle, atbilstoši projekta 

inženiertehniskajām prasībām dzelzsbetona 

konstrukcijās (Spinmaster ruļļi, karkasi, sieti, 

utt.)Optimizācija atgriezumu samazināšanai 

 



MŪSU KLIENTI – GLOBĀLAS KOMPĀNIJAS 

http://www.stenastal.se/


Uzticams partneris jūsu biznesam… 


