
info@euromikser.mk

www.euromikser.mk

Ul  Lubotenska 97
NMK-1200 Tetovo
Tel: +389 44 352 860

 Distribucija in servis za območje Severne Makedonije, Albanije, Bolgarije, Kosova in Grčije.

ALTRAD-LIV Proizvodnja in prodaja mešalnikov d.o.o.
Sveti Jurij 18a, 9262 Rogašovci, Slovenija

tel.: ++386 2 55 88 430   fax: ++386 2 55 71 075
www.altrad-liv.si

SVN

IZJAVA O SKLADNOSTI
Na osnovi smernic evropske skupnosti o varnosti strojev 2006/42/EC,

elektromagnetni združljivosti 2006/108/EC, nizki napetosti 2006/95/EC

in hrupu 2000/14/ES.

ALTRAD LIV d.o.o. 
Sveti Jurij 18a
9262 Rogašovci, Slovenija

s polno odgovornostjo izjavlja, da so pri razvoju, konstruiranju in izdelavi

mešalnika za beton EUROMIKSER 150 PRO

bili upoštevani naslednji standardi:

2006/42/EC
EN 12151:2007, EN 60204-1:2006+2009+AC:2010
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014
EN 62233:2008+AC:2008

Direktor:  Janez GOLEŽ

SPOŠTOVANI KUPEC!

Kupili ste nov mešalnik betona. Naše dolgoletne izkušnje so 
zagotovilo, da ste se odločili pravilno. Poskrbeli smo za kvalitetno 
izdelavo po strogih evropskih predpisih, ki vam ob upoštevanju teh 
navodil zagotavljajo varno delo.

Mešalnik je namenjen za pripravo gradbenih mešanic.

RAZLAGA SIMBOLOV NA MEŠALNIKU

Pred uporabo obvezno preberite navodila
za uporabo mešalnika.

Pred vsakim popravilom mešalnik obvezno 
izklopite iz električnega omrežja.

Pred snemanjem pokrova omarice mešalnik
obvezno izklopite iz električnega omrežja.

Mazanje pogonskih zobnikov v nobenem 
primeru ni dovoljeno.

Seganje v vrteči se boben je nevarno
in zato prepovedano.

Upoštevanje navodil in priporočil za delo in vzdrževanje vam zagotavlja 
varno delo in dolgo življenjsko dobo mešalnika.

 Električna varnost

 Mehanska varnost

Pri konstruiranju mešalnika smo poskrbeli za popolno varnost upravljalca. 
Vsa nevarna mesta so zaščitena oziroma narejena tako, da je možnost 
poškodbe izključena.

Varnostna opozorila 
Z mešalnika ne smemo odstranjevati zaščit, ki nam zagotavljajo varno delo.
Omarica elektromotorja mora biti med delovanjem vedno zaprta. Prepovedano 
je seganje v vrteči se boben. Kabel za priklop mešalnika ne električno omrežje 
ne sme biti poškodovan. Kabel mora biti položen tako, da se med obratovanjem
ne poškoduje. Pazimo, da samega mešalnika ne postavimo na kabel. Polnjenje 
in praznjenje bobna je dovoljeno samo, ko se boben vrti. Vklop mešalnika je 
dovoljen samo, če je boben prazen. Uporaba mešalnika v okolju z eksplozivno 
atmosfero ni dovoljena. Med delovanjem (vrtenjem bobna) se mešalnik ne sme 
premikati.

POZOR! Nevarnost vdihavanja 
delovnih materialov

POZOR! Obvezna uporaba 
osebne zaščitne opreme

SKLADIŠČENJE MEŠALNIKA

Mešalnik skladiščimo v prostorih, kjer je možnost mehanskih poškodb 
minimalna. Dolgotrajno skladiščenje zahteva zaprt in suh prostor. 
Kratkotrajna hramba pa ne zahteva kakšnih posebej za to namenjenih 
prostorov. Temperatura skladiščenja se lahko giblje med -30°C in +50°C.

Spletna stran: http://www.altrad-liv.si/

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE IZDELKA PO KONČANI 
ŽIVLJENJSKI DOBI

Priporočamo, da iztrošeni izdelek in embalažo oddate pooblaščenim 
organizacijam za zbiranje sekundarnih surovin.

EUROMIKSER 150 PRO

GARANCIJSKI LIST

Garancija velja za izdelke na ozemeljskem območju države, v kateri je izdelek prodan.

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

! Da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če boste upoštevali dana navodila.
! Da bomo zagotovili servis in potrebne rezervne dele za izdelek v garancijskem roku in še 5 let po njegovem izteku.
! Da bomo v garancijskem roku na svoje stroške, kar vključuje tudi stroške prevoza za reklamirani izdelek, zagotovili odpravo 

okvare v roku, ki ne bo daljši od 45 dni.

Mešalnik, ki v omenjenem roku ne bo popravljen, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Stroški prevoza se priznajo v višini 
veljavne železniške ali poštne tarife. Garancija velja od dneva nakupa, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in potrjenim 
računom. V primeru popravila se garancijski rok podaljša za čas popravila. Prosimo vas, da ob prijavi okvare obvezno navedete: 
naziv in tip izdelka, datum nakupa, opis okvare in točen naslov.

 GARANCIJSKI ROK je 12 mesecev.

Garancija se ne prizna:
! Zaradi nestrokovne in nedovoljene uporabe ter preobremenitve mešalnika.
! Zaradi neupoštevanja pisnih navodil, ki jih je dal proizvajalec.
! Če popravila opravi nepooblaščena oseba brez vednosti proizvajalca.

EUROMIKSER 150 PRO
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DAJALEC GARANCIJE PRODAJALEC BLAGA

DATUM IZROČITVE IDENTIFIKACIJA BLAGA

Mešalnik je izdelan po veljavnih predpisih. Dvojna izolacija zagotavlja 
popolno varnost pred električnim udarom, zato ga na električno omrežje 
lahko priklopite brez dodatnega varovanja. Velja le za enofazni motor.

POZOR! Stroj z dvojno izolacijo 
(velja le za enofazni motor)

Pri vseh popravilih je obvezna vgradnja originalnih delov, da se dvojna 
izolacija zagotovi tudi po popravilu!



Mešalnik se dobavlja v zmontiranem stanju. Pred zagonom ni potrebna nobena montaža. Poskrbimo le za kvaliteten 
priklop na električno omrežje in postavitev, ki nam zagotovi varno delo v smislu možnosti prevračanja mešalnika.

da ni izpostavljen poškodbam.

Tip mešalnika 150 PRO

Mere višina (mm) 1340

višina zloženega (mm) 870

dolžina (mm) 1140

širina (mm) 720

Teža mešalnika (kg) 53

Volumen posode (l) 145

Delovni volumen (l) 110

Napetost (izmenična) (V) 230

Nazivna moč (S6 10%) (W) 700

Nazivni tok (A) 2,7

Hrup mešalnika (prazen) (dB-A) 86

1. Venec zobniški M000440

2. Boben PL00066

3. Pokrov M000439

4. Ležaj M000115

5. Vijak M8x70 M000301

6. Kolo obračalno PL00119

7. Ma�ca M12 M000137

8. Objemka PL00060

9. Ma�ca M8 M000131

10. Vijak M12x45 M000343

11. Zavora M000344

12. Vzmet M000417

13. Vrv zavorna M000324

14. Ma�ca M12 M000137

15. Stopalka M000375

16. Vijak M12x90 M000312

17. Pokrov M000435

18. Vskočnik z48 M000329

19. Ležaj M000115

SESTAVNI DELI MEŠALNIKA 20. Jarem PL00099

21. Vijak M000285

22. Zobnik M000443

23. S�kalo M000242

24. Ležaj M000114

25. Prožni za�č fi 6x45  M000278

26. Ležaj M000114

27. Prožni za�č fi 6x45   M000332

28. Omarica M000434

29. Gred pogonska PL00055

30. Jermen M000099

31. Jermenica M000430

32. Vskočnik M000326

33. Pokrov M000436

34. Vijak M000434

35. Elektromotor M000150

36. Vijak PL00062

37. Vijak M8x70 M000301

38. Ogrodje PL00102

39. Kolo M000355

40. Varovalo osno M000278
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1. MONTAŽA MEŠALNIKA

2. ELEKTRIČNI PRIKLOP MEŠALNIKA
Za priklop mešalnika na električno omrežje uporabljamo kabel s presekom žice minimalno 3 x 1,5 mm.Ta presek žice je 
primeren do dolžine 25 m. Če je priključni kabel daljši, mora biti presek 3 x 2,5 mm. Vtičnica, na katero priključimo 
mešalnik, mora biti varovana z 10 A varovalko. Dodatne zaščite za varovanje elektromotorja niso potrebne, saj je motor 
varovan z vgrajenim termičnim tipalom. Tipalo je povezano s stikalom, ki avtomatsko ustavi delovanje elektromotorja, če 
se ta pregreje.

3. DELO Z MEŠALNIKOM
Mešalnik postavimo na ravna in trdna tla, sicer 
se nam enostransko vgrezne ali prevrne. 
Maksimalni dovoljeni nagib terena je 10° 
kakor kaže slika. Dovoljeni nagib 10° 
pomeni odmik libele 70 mm od  roba omarice.

Priključitev na omrežje izvedemo z nepoškodovanim električnim podaljškom, ki mora biti razvit in položen tako, 

Priključitev mešalnika na agrega ni priporočljiva, saj lahko privede do okvare motorja in razveljavitve garancije.

 

PRIPRAVA MEŠALNIKA ZA DELO

 

OPOZORILO: Po prvih nekaj mešanjih je možnost puščanja vode, kjer sta spojena pokrov in dno posode.

Mešalnik vklopimo s stikalom, ki ga je možno preklopiti samo v primeru, da je na sponkah stikala električna napetost. Ob 
vsaki prekinitvi električnega toka pride do izklopa stikala in ob ponovni vzpostavitvi napetosti moramo ponovno pritisniti 
na vklopno tipko, če želimo, da bo mešalnik obratoval naprej. Boben mešalnika postavimo v položaj, ki je odvisen od 
materiala, ki ga želimo mešati (za malto bolj navpično, za beton bolj položno). Ko smo to izvedli in se boben vrti, ga lahko 
polnimo. Boben polnimo samo do njegovega maksimalnega delovnega volumna.
Predlagamo naslednji vrstni red polnjenja: Najprej nalijemo del vode, dodamo polovico gramoza in ves dodajni material 
(npr. cement, apno, …). Ko se to malo premeša, dodamo ostanek vode in ostanek gramoza.

Polnimo in praznimo lahko samo vrteči se boben! Mešalnik prestavljamo po gradbišču s pomočjo koles in ročice, pri 
čemer mora biti odprtina bobna obrnjena navzgor. Za popolno varnost pri delu moramo upoštevati tudi navodila 
proizvajalcev dodajnih materialov (cementa, apna in drugih).

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje podaljšuje življenjsko dobo mešalnika, zato mora biti le-to čimbolj temeljito. S tekočo vodo in mehko krtačo 
speremo zunanje površine mešalnika. Pri tem ne  strgamo malte z ostrimi predmeti, saj se lahko poškoduje lakirana 
površina. Notranjost bobna speremo takoj po končanem delu s curkom vode pod pritiskom, da le-ta popolnoma odstrani 
ostanke materiala, ki smo ga mešali.

Vzdrževanje mešalnika je enostavno in zmanjšano na minimum:
! Občasno pregledati zategnjenost vijakov in matic
! Redno kontrolirati napetost pogonskega jermena in ga po potrebi zategniti. Zategnemo ga tako, da odvijemo matici 

na vijakih, ki pritrjujeta omarico elektromotorja na ogrodje in elektromotor skupaj z omarico potisnemo navzdol. Matici 
privijemo. Vsa morebitna popravila mešalnika so dovoljena samo za to usposobljeni osebi z originalnimi rezervnimi deli.

Pred vsakim čiščenjem ali popravilom mešalnik  
obvezno izklopimo iz električnega omrežja
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