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Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.

BETONMOLEN
Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften
De betonmolen is bedoeld voor mengen van beton. De grote vulopening
en de conische vorm van de kuip maken snel vullen en leegstorten
mogelijk.

In- en uitschakelen
Zorg ervoor dat
− alle veiligheidsinrichtingen van de mixer aanwezig en volgens de voorschriften gemonteerd
zijn.
• De in- en uitschakelaar bevindt zich onder het motorhuis. De motor alleen aan de
schakelaar in- en uitschakelen.
• Bij stroomuitval schakelt de machine automatisch uit. Voor het opnieuw inschakelen de
schakelaar opnieuw bedienen.

2. HET MIXEN
Betonmixer
Zwenkhefboom			Handwiel
Mortel

Beton

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Opslag

Controleer vóór gebruik
• Machine mag niet AAN staan, druk op rode UIT-knop.
• Stroomvoorziening: gebruik geen extra aansluitingen.
• Ondergrond, deze moet vlak en stevig zijn.
• Werking van vergrendeling mengtrommel.
• Machine visueel op beschadigingen.
• Stekkers en aansluitkabel op beschadigingen.
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) de machine!
Veiligheid tijdens gebruik
• Zorg voor schone, opgeruimde werkplek.
• Voeg alleen schoon water toe.
• Grijp nooit in draaiende mengtrommel.
• Voorkom oververhitting van motor. Houd lucht- en afvoeropeningen van motorhuis vrij.
• Behandel contrastekker, stekker en aansluitkabel voorzichtig.
• Gebruik machine nooit met beschadigde stekkers en/of aansluitkabel.
• Gebruik verlengkabel. Voorkom spanningsverlies, zorg voor minimale kabeldoorsnede van
2,5 mm2 en houd verlengkabel zo kort mogelijk. Rol kabelhaspel helemaal uit.
Veiligheid na gebruik
• Neem na gebruik stekkers uit contactdoos/stopcontact.
• Zet machine na gebruik veilig weg.

1. INBEDRIJFSTELLING
Alle veiligheidsinstructies in acht nemen.
Opstellen van de machine:
• Machine op een stevige vlakke ondergrond plaatsen.
• Het zinken van de machine in de bodem vermijden. Ongevallenpreventievoorschriften
(kipgevaar).
• Let er bij het plaatsen van de machine op, dat een onbelemmerd leegmaken van de mentrommel gegarandeerd is.

Handwiel bij het zwenken goed vasthouden.
1. Maak de zwenkinrichting los
2. Zwenk de mengtrommel tot de stand overeenkomstig uw menggoed
3. Zwenkinrichting laten ineensluiten.
Betonmixer met rem
Handwiel bij het zwenken goed vasthouden.
1. Trap het rempedaal in
2. Zwenk de mengtrommel tot de markering die overeenkomt met het menggoed.
3. Rempedaal loslaten.

Extra veiligheidsinstructies
• Vullen en leegmaken van de mengtrommel alleen bij lopende motor.
• Stabiliteit van de mixer controleren.
Leeg maken van de mengtrommel:
Zwenkhefboom c.q. handwiel goed vasthouden.
1. Zwenkinrichting ontgrendelen c.q. rempedaal bedienen
2. Mengtrommel langzaam kiepen

3. REINIGING
Aanwijzingen m.b.t. de reiniging
• Voor een langere werkpauze en na het einde van het werk de betonmixer van binnen en
buiten reinigen.
• De mengtrommel niet met harde voorwerpen (hamer, schep enz.) afkloppen. Een
mengtrommel met deuken belemmert het mengproces en kan moeilijk worden gereinigd.
• Voor het reinigen van het inwendige van de trommel enkele scheppen kiezel met water
laten omlopen.
• Beton- en mortelresten aan de tanden van het aandrijfkegelwiel en tandkranssegmenten
onmiddellijk verwijderen.
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!
Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.
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