
Stavební mícha!ka na beton 

PRO VA!I BEZPE"NOST
P"ed sestavováním a pou#íváním mícha!ky si prosím pe!liv$ p"e!t$te návod.

BEZPE"NOSTÍ UPOZORN#NÍ  A POKYNY

¥ D%kladn$ si p"e!t$te a porozum$jte manálu v!etn$ uveden&ch symbol% a zna!ek. Díky tomu 
p"edejdete problém%m a zbyte!n&m risk%m. Seznamte se s ovládacími prvky p"ed uvedením 
mícha!ky do provozu.

Dbejte zv$%ené pozornosti
¥ Nepracujte s mícha!kou pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo lék%, které by mohly ovlivnit její 

správné pou#ívání. 
¥ Nepou#ívejte mícha!ku pokud jste unaveni nebo rozpt&leni pro ru!ní práci. Celou dobu se 

soust"e'te na práci. Pou#ívejte zdrav& rozum.

Vyhn&te se nebezpe'n$m podmínkám 
¥ Ujist$te se, #e kolem sebe máte adekvátní pracovní prost"edí.  Pracovní plochu udr#ujte v#dy !istou 

a dob"e osv$tlenou. Nepo"ádek na pracovi(ti zvy(uje riziko zran$ní. Udr#ujte prostor kolem 
mícha!ky bez zbyte!n&ch p"eká#ek, mastnosty, oleje, odpadk% a dal(ích ne!istot, které by mohly 
zp%sobit pád do pohybujících se !ástí stroje.

¥ Mícha!ku pou#ívejte pouze na rovné nekluzké plo(e, která doká#e udr#et její váhu a nezp%sobí 
p"epadnutí stroje. 

¥ Nepokou(ejte se s mícha!kou pohybovat kdy# je napln$na nebo/a uvedena do provozu.
¥ Tato mícha!ka je ur!ena k v&rob$ betonu, malty a omítky. Není vhodná pro míchání ho"lav&ch nebo 

v&bu(n&ch látek. Nepou#ívejte v místech, kde dochází k v&par%m z nát$rov&ch hmot, rozpou(t$del 
nebo ho"lav&ch kapalin, které p"edstavují potenciální nebezpe!í.



Zkontrolujte si mícha'ku
¥ P"ed ka#d&m pou#itím stroj d%kladn$ zkonrolujte. Udr#ujte stálou kontrolu nad mícha!kou a kryty 

motoru na svém míst$ b$hem pou#ívání. Nezapojujte mícha!ku pokud je motor zakryt&. P"ed 
ka#d&m pou#itím také zkontrolujte t$snost (roub%, matic a vrut%. Zkontrolujte p"edev(ím ty, které 
zaji()ují stabilitu, ochranu stroje a hnací mechanismus. Vibrace beh$m míchání m%#ou zp%sobit 
jejich uvoln$ní.

¥ Vytvo"te si zvyk zkontrolovat pracovní plochu poka#dé, kdy# chcete s mícha!kou pracovat. Ujist$te 
se, #e v(echny pomocné nástroje jako jsou lopaty, hladítka atd. jsou odstran$ny z prostoru mícha!ky 
p"ed jejím uvedením do provozu.

¥ P"ed pou#itím nahra'te v(echny zni!ené, chyb$jící nebo nevhodné !ásti. V$nujte pozornost 
varujícím (títk%m. Nahra'te jakékoli chyb$jící nebo zni!ené varovné (títky.

Vhodné oble'ení
¥ Nenoste volné oble!ení, rukavice, kravaty nebo (perky (prsteny, hodinky), tedy v(e co se m%#e 

zachytit do pohybujících se !ástí mícha!ky. P"i práci jsou doporu!ovány ochranné elektricky 
nevodivé rukavice a protiskluzová obuv. V p"ípad$ dlouh&ch vlas% je doporu!eno nosit vhodnou 
pokr&vku hlavy, aby se p"ede(lo chycení vlas% do stroje. Noste masku na obli!ej nebo proti prachu, 
pokud se p"i práci s mícha!kou objeví ne!istoty. V#dy pou#ívejte ochranné br&le nebo obli!ejov& 
(tít. 

Kabel
¥ Nikdy nenoste mícha!ku pomocí kabelu a nikdy s kabelem ne(kubejte, abyste jej odpojili ze 

zásuvky.
¥ Chra*te kabel p"ed teplem, olejem a ostr&mi hranami.

Prodlu(ující p)ívodní kabely
¥ Prodlu#ující kabely nesm$jí mít na délku více ne# 50 metr%. Drátov& úsek musí b&t 1,5 mm2 na 230 

V pro prpustnost proudu do motoru. Nesprávné pou#ití prodlu#ovacích kabel% m%#e ovlivnit 
funk!nost mícha!ky, co# m%#e vést k p"eh"átí a po(kození motoru. 

¥ Jsou vhodn$ pouze prodlu#ovac’ kabely se speciÞkac’ H07RN-F k pou#ívání venku. Vyhn$te se 
pou#ívání voln&ch a nedostate!n$ izolovan&ch p"ipojení. P"ipojení musí b&t provedeno materiálem 
vhodn&m k venkovnímu pou#ití. Ujist$te se, #e v(echny p"ípojky/patice prodlu#ovacího kabelu jsou 
suché a bezpe!né. Prodlu#ovací kabel by m$l b&t veden such&m místem, mimo ostré hrany a mimo 
provoz vozidel. Dejte pozor aby nedo(lo k zachycení kabelu pod strojem. Dbejte na to, aby by byl 
kabel dostate!n$ rozmotán, hrozí jeho p"eh"átí a vznícení.

Vyhn&te se elektrick$m %ok*m
¥ Zkontrolujte, zda je elektrick& obvod dostate!n$ chrán$n a jestli odpovídá v&konu, nap$tí a frekvenci 

motoru. 
¥ Nezapojujte nebo neodpojujte mícha!ku, pokud se nacházíte na nebo v okolí mokré nebo vlhké 

plochy. Nepou#ívejte mícha!ku ve vlhk&ch prostorách a nevystavujte ji de(ti. 
¥ Zabra*te kontaktu t$la s vodiv&mi povrchy: potrubí, radiátory, sporáky, lednice. 
¥ Ujist$te se, #e se prsty nedot&kají kovov&ch (pi!ek zástr!ky p"i p"ipojení nebo odpojení mícha!ky.

Ud(ujte bezpe'nou vzdálenost od ostatních osob a d&tí
¥ V(echny nepovolané osoby udr#ujte ve vhodné vzdálenosti od mícha!ky.
¥ Nedovolte, aby d$ti s mícha!kou manipulovaly nebo lezly po její konstrukci. 

Nepodce+ujte následující body
¥ B$hem pln$ní nebo vyprazd*ování mícha!ky udr#ujte v#dy správn& postoj a rovnováhu. 

2



¥ Nikdy na stroj nestoupejte. M%#e dojít k vá#n&m zran$ním pokud se stroj nakloní nebo dojde ke 
kontaktu s pohybliv&mi !ástmi. Neskladujte u mícha!ky nebo nad ní nic, k !emu by se k ní mohlo 
dostat. 

Vyhn&te se zran&ní z nep)edvídateln$ch nehod 
¥ Nedot&kejte se #ádn&ch pohybliv&ch !ástí mícha!ky. Nikdy nevkládejte !ásti t$la nebo ná"adí (nap". 

lopatu) do bubnu mícha!ky b$hem jejího chodu.
¥ P"i práci nepokládejte ruce do prostoru mezi rámem mícha!ky a op$rn&m ramenem nebo prostorem 

mezi bubnem mícha!ky a op$rn&m ramenem. 

Nep)ece+ujte mícha'ku
¥ Mícha!ka bude v#dy lépe a bezpe!n$ji pracovat pro parametry, pro které byla navr#ena. V#dy 

pracujte v rámci navr#ené kapacity. 
¥ Nezapínejte motor pokud je mícha!ka pln$ nalo#ena. Nevypínejte mícha!ku pokud je plná betonu.
¥ Nepou#ívejte mícha!ku k jinému ú!elu ne# je ur!ena.
¥ Mícha!ka nesmí b&t ta#ena jak&mkoli vozidlem.

Nikdy mícha'ku nenechte bez dozoru
¥ Neodcházejte od mícha!ky dokud zcela nedojde k ukon!ení její !innosti.

Odpojení napájení 
¥ Nikdy neotvírejte kryt motoru p"ed vypojením ze zásuvky.
¥ Pokud mícha!ku nepou#íváte, pot"ebujete ji p"emístit, provést úpravy, vym$nit !ásti, vy!istit ji nebo 

na ní pracovat, v#dy ji odpojte z elektriky.
¥ P"ed servisem si v#dy pro!t$te manuál.

Údr(ba mícha'ky
¥ Po pou#ití v#dy mícha!ku d%kladn$ vy!ist$te. Udr#ujte ji !istou pro dosa#ení nejlep(ího v&konu.
¥ Pro úpravu mícha!ky, pou#ívejte v#dy pouze díly od v&robce. 

Chra+te prost)edí
¥ Zbylé materiály odeberte na autorizované sb$rné místo nebo postupujte podle pokyn% zem$, ve které 

je mícha!ka pou#ívána.
¥ Nevypou(t$jte ji do kanalizace, p%dy nebo vody.

Uskladn&ní
¥ Pokud mícha!ku nepou#íváte, m$la by b&t uskladn$na na suchém míst$, aby nedocházelo ke korozi. 

Udr#ujte ji v bezpe!né vzdálenosti od nepovolan&ch osob a d$tí.

ELEKTRICKÉ P,IPOJENÍ

Mícha!ka je s dvojitou izolací t"ídy II a OP44D. Izolace z%stane ú!inná pouze tehdy, pokud jsou pou#ity 
originální izola!ní díly. 

Dvojitá izolace eliminuje pot"ebu pro t"ívodi!ov& napájecí kabel pro uzemn$ní. Stroje s dvojit&m izola!ním 
systémem m%#ou vyu#ívat dvou nebo t"í prodlu#ovacích kabel%.

 Upozorn&ní: Nep)ipojujte (ádn$ konec vodi'e na uzem&ní. 
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Pou#ití za"ízení s proudov&m chráni!em se doporu!uje na 230 V. Pokud pou#íváte prodlu#ovací kabel, 
p"ipojte ho p"ímo do proudového chráni!e.

Pokud mícha!ku pou#íváte ve +v&carsku, zapojte ji  pouze do chrán$n&ch zásuvek elektrického jisti!e.

OBSAH SOU"ÁSTEK

Obsah sá'ku s díly ( Parts bag)
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Parts bag

 

Parts bag



POKYNY PRO MONTÁ-

Upozorn&ní: P)i pomoci s montá(i jsou doporu'eni 2 lidé pro asistenci.

STOJAN

Nejd"íve p"ipevn$te kole!ka a následn$ sestavte rám. V(e po"ádn$ upevn$te viz. obrázek.
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BUBEN

 

Umíst$te rameno bubnu na hlavní rám.

Upevn$te rameno bubnu ve tvaru písmene U pomocí (roub%.

Postupujte dle obrázku.
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MOTOR

Vlo#te h"ídel motoru do krytu p"evodového stupn$ a ujist$te se, #e mezi nimi není mezera. 
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PLN#NÍ

¥ Zcela uvoln$te prodlu#ovací kabel. P"ipojte jej k mícha!ce na beton p"ed zastr!ením do zásuvky.
¥ V#dy p"ed pln$ním mícha!ku zapn$te. Pl*te buben mícha!ky pouze p"i jeho otá!ení.
¥ Materiál do mícha!ky nevhazujte, aby nedo(lo k p"ilepení materiálu na zadní stran$ bubnu. Nechte 

materiál sklouznout p"es okraj bubnu.

Pozn. Zabudovaná tepelná pojistka v motoru ho chrání p!ed p!eh!átím vypnutím motoru, jakmile se motor 
ochladí, automaticky se odblokuje.

Pro nejlep%í v$sledek se dr(te t&chto instrukcí:

1. Vho'te pot"ebné mno#ství (t$rku do bubnu.
2. Vho'te pot"ebné mno#ství cementu do bubnu.
3. Vlejte pot"ebné mno#ství vody do bubnu.

Vyprá(dn&ní bubnu
Nevypínejte mícha!ku pokud je buben pln&. Vyprázdn$te buden s rotací.

"i%t&ní bubnu
Nikdy nedávejte ruce do bubnu pokud se otá!í.

Po skon!ení práce mícha!ku vdy o!ist$te a udr#ujte ji !istou. Nalepen& materiál v bubnu sni#uje ú!innost 
mícha!ky. Zaschl& cement m%#e b&t o(krábán a vysypán z mícha!ky. Nevhazujte cihly, dla#ební kostky aj. 
pro vy!i(t$ní bubnu. Nebouchejte do bubnu lopatou, kladivem nebo jin&mi nástroji pro odloupnutí zaschlého 
cementu na st$nách bubnu. Mohlo by dojít z po(kození mícha!ky.
Buben m%#ete drhnout p"ibli#n$ 2 minuty pou#itím p"ím$"eného mno#ství sm$si písku a vody. Poté oto!te 
buben sm$rem dol% a vnit"ek vyst"íkejte vodou.
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IP45D ochranná konstruk!ní t"ída mícha!ky Vám zaru!uje bezpe!né o!i(t$ní vodou z hadice.

Upozorn&ní 
Nepolévejte nebo nest)íkejte vodu na kryt motoru, obzvlá%t& pokud je kryt otev)en. 
Set)ete s krytu motoru v%echny ne'istoty a materiál. Nepou(ívejte k 'i%t&ní petrolej, terpent$n, benzín, 
)edidlo nebo abrazivní a kapalinové 'istící prost)edky. M*(ou toti( zp*sobit po%kození mototoru, 
kter$ je vyroben ze stla'eného polyethylenu. 

Opravy el. sou'ástí mícha'ky v(dy sv&)te kvaliÞkovanŽmu servisu.

Importér EU
Euro Enterprise UG
Mülheimer Strasse 15
Nürnberg
D-90451

telefon: + 49/ (0) 1577-7548005
email: info@maxeuro.de

VAT DE296206963
HRB 30882
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