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Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz
przestrzeganie zawartych w niej zaleceń odnośnie
obsługi i konserwacji w dużym stopniu przedłuży okres
eksploatacji betoniarki oraz przyczyni się do zadowolenia
użytkownika z jej eksploatacji.
Instrukcja stanowi integralną część wyposażenia betoniarki.
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1. UWAGI OGÓLNE
1. Typ oraz podstawowe dane betoniarki zamieszczono na tabliczce znamionowej. Umieszczona
jest ona na osłonie napędu.
2. Betoniarka z napędem elektrycznym podlega Dyrektywie Europejskiej 2002/96/E dotyczącej
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w związku z tym :
a) posiada na tabliczce znamionowej oznaczenie zgodnie z w/w dyrektywą (przekreślony kosz)
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
b) przed wyrzuceniem (złomowaniem) betoniarki należy wyjąć z niej silnik elektryczny i wyłącznik
z przewodami, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego w celu ich utylizacji. Silnika i wyłącznika z przewodami nie wolno umieszczać
razem z innymi ogólnymi odpadami. Miejsce ich zbiórki powinno być określone przez służby
miejskie lub gminne.
c) pozostałe elementy betoniarki podlegają normalnej zbiórce odpadów, głównie jako złom
stalowy.
d) tabliczki z przekreślonym koszem nie wolno niszczyć ani odrywać.
3. Niniejsza instrukcja jest bardzo ważną częścią składową betoniarki. Dokładne zapoznanie się
z jej treścią, szczególnie w zakresie montażu, podłączenia zasilania i użytkowania zapewni
bezpieczną i bezawaryjną pracę betoniarki.
4. Nabywając betoniarkę należy sprawdzić jej kompletność wg pkt. 12 niniejszej instrukcji oraz
adnotację o dacie sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
5. Betoniarki wykonane są jako elektroprzyrząd klasy II. Ochrona przeciwporażeniowa jest
zapewniona przez zastosowanie trwałej i ciągłej obudowy izolacyjnej. Ochrona przed
porażeniem nie zależy od warunków zainstalowania i przyłączenia do sieci.
6. Zastosowany do załączania betoniarki wyłącznik samoczynnie odłącza napęd w przypadku
zaniku prądu. W celu uruchomienia betoniarki należy ponownie go włączyć.
7. Do podłączenia betoniarki wymagany jest przedłużacz wykonany z przewodu OWY
lub
OPL
2
x
1,5
mm2
zakończonego
gniazdem
wtykowym
2p.
Zalecana długość przedłużacza – 10 mb.
8. Zalecana temperatura zewnętrzna przy wykonywaniu zapraw murarskich od +5 do 400C.
9. Przy zgłaszaniu uwag, zamawianiu części zamiennych, reklamacji należy podawać typ
betoniarki, datę produkcji i numer fabryczny.
10. W przypadku wystąpienia niejasności lub kłopotów z podłączeniem lub użytkowaniem, należy
zwrócić się do:
• Producenta – adres i telefony na stronie tytułowej
• Sprzedawcy – dystrybutora betoniarki
11. Podczas użytkowania betoniarka powinna stać na równym i twardym podłożu. Dopuszczalna
nierówność podłoża ÷ 2°.
12. Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych wyrobów nie powodujących
pogorszenia parametrów technicznych, które nie będą wykazane w instrukcji, przy czym
zasadnicze cechy wyrobu zostaną zachowane.
13. Nie wolno eksploatować betoniarki z otwartą osłoną napędu.

2. PRZEZNACZENIE
Wolno-spadowa betoniarka bębnowa o napędzie elektrycznym przeznaczona jest do produkcji
mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej, półciekłej i plastycznej oraz zapraw cementowych i
cementowo-wapiennych. Może być używana do mieszania materiałów sypkich.
Użytkowanie ich do innych celów będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z
przeznaczeniem.
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3. DANE TECHNICZNE
Wyszczególnienie
Pojemność bębna
Pojemność zasypowa max
Zapotrzebowanie mocy P1
Rodzaj prądu
Obroty bębna
Gabaryty:
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość załadunku / wyładunku
Masa

MK-165/K MK-165/BK
Miano XMF-9/BK
dm3
165
dm3
130
kW
0,85 - 0,9
V/Hz
230 / 50
min-1
23
mm
1295
mm
735
mm
1415
mm
900 / 600
kg
64

MK-180/BK
180
145

1440
66

4. OPIS TECHNICZNY
Betoniarka składa się z następujących zasadniczych zespołów :
• Stojaka górnego pospawanego z kształtowników, do którego za pomocą śrub przykręcone są z
jednej
strony
noga,
z
drugiej
rama
podwozia
z
kołami
jezdnymi.
Do stojaka przykręcone są również pozostałe zespoły.
• Pałąka nośnego z ułożyskowanym na jego osi bębnem, do którego przymocowane są łapy
mieszające i wieniec zębaty żeliwny lub wytłoczony w kołnierzu bębna.
• Mechanizmu przechyłu i ustalenia pozycji bębna betoniarki do mieszania, składającego się z:
W odmianie z cięgnem - koła przechyłu, tarczy ryglującej oraz cięgna ze sprężyną.
W odmianie z kierownicą - kierownicy z ryglem i sprężyną oraz kołnierza ryglującego.
• Napędu bębna składającego się z 1-fazowego silnika elektrycznego, przekładni pasowej i
przekładni zębatej. Przekładnię zębatą stanowi :
- koło atakujące z12 i wieniec żeliwny Z144
• Zespołu instalacji elektrycznej, której podstawowymi elementami są : silnik elektryczny,
wyłącznik, przewody, wtyczka, obudowa.
Praca betoniarki ma charakter okresowy tzn., że kolejność pracy jest następująca :
• załadowanie składników
• mieszanie
• opróżnianie
Kąt ustawienia bębna do poziomu podczas mieszania winien wynosić 22 ÷ 30o.
Betoniarka załączana jest do pracy za pomocą wyłącznika przyciskowego umieszczonego na
obudowie napędu.

5. POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO DZIAŁAJĄCY NA OBSŁUGĘ
•
•

maksymalny, równoważny poziom ciśnienia, mierzony od strony napędu, podczas mieszania –
LpAeq,T=75,5 dB ±2,5dB
równoważny poziom ciśnienia, mierzony od strony załadunku betoniarki, podczas napełniania,
mieszania i opróżniania – LpAeq,T=72,5 dB ±2,5dB
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6. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
6.1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W celu zachowania bezpieczeństwa pracy przy obsłudze lub konserwacji betoniarki należy
przestrzegać następujących zaleceń:
• przed przystąpieniem do pracy betoniarką należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
• zabrania się użytkowanie betoniarki przez dzieci
OSTRZEŻENIE !
•

Kategorycznie zabrania się obsługę betoniarek
bez obudowy izolacyjnej napędu.

nie wolno naprawiać i konserwować betoniarki w czasie pracy. Zdejmowanie obudowy
izolacyjnej, przeglądy okresowe, usuwanie awarii należy wykonywać po wyjęciu wtyczki z
gniazdka zasilającego.
podczas postoju betoniarki należy wyjąć wtyczkę z gniazdka,
przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy przewód zasilający jest nieuszkodzony,
wszelkie czynności przy silniku i instalacji elektrycznej może wykonywać uprawniony do tego
elektryk,
przy produkcji zapraw wapiennych należy zachować ogólne warunki bezpieczeństwa, nosić
okulary ochronne i mieć przygotowaną czystą wodę do przemywania oczu,
dla zachowania bezpieczeństwa, ręczny załadunek betoniarki na środek transportowy winien
być realizowany przez zespół 2 – 3 osobowy.
Na osłonie zespołu napędu naklejone są n/w znaki bezpieczeństwa, które należy bezwzględnie
przestrzegać

•
•
•
•
•
•

ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

1.
2.
3.
4.
5.

przeczytaj instrukcję obsługi
zakaz obsługi betoniarki przez dzieci
nie włączaj urządzenia do sieci w przypadku uszkodzenia przyłącza i gniazda
stosować odpowiednie przyłącza / gniazdo, wtyczka, przewód /
przed rozpoczęciem napraw odłącz urządzenie od sieci elektrycznej

Znaki i napisy powinny być chronione przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.
Znaki i napisy uszkodzone i nieczytelne należy zastąpić nowymi, które należy zakupić u
producenta lub w punktach sprzedaży detalicznej.
6.2. Ryzyko resztkowe i sposoby jego eliminacji
Betoniarka wyprodukowana została zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i obowiązującymi
aktualnie wymaganiami bezpieczeństwa.
Zakład ALTRAD POLAND S.A. bierze pełną odpowiedzialność za jej wykonanie (konstrukcję i
oznakowanie) oraz bezpieczne użytkowanie, jeżeli użytkowana jest zgodnie z instrukcją.
Pomimo tego, istnieją jednak pewne elementy ryzyka resztkowego, które może wynikać z
niewłaściwej obsługi lub sytuacji przypadkowych, których nie da się przewidzieć.
Występujące zagrożenia ryzyka resztkowego oraz sposoby jego eliminacji przedstawia n/w tabela.
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Lp.
1

2

3

4

5

6

Opis ryzyka

Eliminacja ryzyka (opis)
• Napęd wykonany jest w II klasie bezpieczeństwa.
Porażeniem prądem
• Dołączona do betoniarki instrukcja obsługi oraz naklejone tabliczki
elektrycznym
ostrzegawcze informują:
o zabrania się użytkowania betoniarki z otwartą osłoną napędu
o zabrania się podłączenia betoniarki uszkodz. przewodem
o odłącz zasilanie przed otwarciem osłony napędu
o do napraw należy użyć tylko oryginalnych części
o naprawę instalacji może wykonać tylko elektryk posiadający
wymagane uprawnienia
• Zastosowanie osłon elementów obrotowych
Uszkodzenie kończyn • Zastosowany wyłącznik zabezpiecza betoniarkę przed ponownym
i ciała
uruchomieniem po zaniku prądu
• Dołączona do betoniarki instrukcja obsługi oraz naklejone tabliczki
ostrzegawcze informują:
o zabrania się wkładania rąk lub przedmiotów do obracającego się
bębna
o przed wykonaniem naprawy lub czyszczeniem należy odłączyć
betoniarkę od zasilania
• Zgodnie z instrukcją, wszelkie regulacje i naprawy mogą być
Zagrożenia
wykonywane na betoniarce po odłączeniu od niej zasilania i
wynikające z napraw i
przeprowadzone przez serwis lub przez osoby z odpowiednim
konserwacji
przeszkoleniem.
• Do napraw należy używać tylko oryginalnych części
• Zabrania się dokonywania przeróbek betoniarki przez użytkownika.
• Instrukcja obsługi szczegółowo informuje, że:
Zagrożenia różne,
o betoniarkę należy używać wyłącznie zgodne z jej przeznaczeniem
wynikające z
o betoniarka może być użytkowana wyłącznie przez osoby
niewłaściwego
pełnoletnie, które zapoznały się z treścią instrukcji oraz odbyły
użytkowania
odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi betoniarki.
o zabrania się przemieszczania uruchomionej betoniarki lub będącej
pod napięciem.
o zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji
betoniarki
• Zgodnie z instrukcją, ustawienie betoniarki do pracy powinno być
Utrata stabilności
wykonane na suchym, równym i stabilnym podłożu.
o dopuszczalna nierówność podłoża - do 2o
• Betoniarkę można przemieszczać tylko po twardym i równym
Zagrożenia podczas
podłożu, po wcześniejszym odłączeniu zasilania. Przemieszczanie
transportu
może być realizowane przez jedną osobę poprzez mocny uchwyt za
rączkę przyspawaną do nogi betoniarki lub za koło kierownicy.
• Załadunek (rozładunek), na środki transportu powinien być
realizowany przez zespół 2-3 osób, z których jedna chwyta
betoniarkę od strony mechanizmu przechyłu, druga od strony
napędu. Trzecia osoba pomaga w utrzymaniu stabilności
podnoszonej betoniarki.
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7. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Betoniarkę można przewozić dowolnym środkiem transportu. Należy zwracać uwagę, aby
pudła z betoniarką nie rzucać podczas ładowania i nie przewracać.
Betoniarkę całkowicie zmontowaną ładuje się na środek transportu ręcznie przez zespół
2 - 3 osobowy. Należy zabezpieczyć ją przed przesuwaniem się np. przez przybicie nogi do
podłogi i zamocowanie kół jezdnych.
Betoniarkę należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami
mechanicznymi i korozją.
Do przemieszczania po placu budowy betoniarka wyposażona jest w koła jezdne i może
być przemieszczana przez 1 osobę.

8. INSTRUKCJA MONTAŻU
Do montażu potrzebne są :
dwa klucze nr 13, klucz nr 10, wkrętak, młotek
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XMF9/BK
1. MONTAŻ KÓŁ
Koła jezdne należy założyć na oś ramy
jezdnej. Przy użyciu tulejki montażowej
nasunąć pierścień osadczy 25 ZA
zabezpieczający koła.
2. MONTAŻ STOJAKA.
Stojak górny należy połączyć z nogą i
ramą podwozia przy pomocy śrub M8x70.
Podkładki okrągłe należy zakładać na
śruby zarówno od strony łba jak i nakrętki.
Wszystkie śruby należy skręcić do oporu
nakrętkami samohamownymi M8.

3. MONTAŻ BĘBNA Z PAŁĄKIEM
Na czop od strony wałka napędu założyć
podkładkę
φ 45/38x0,8 i tuleję plastikową dłuższym
podtoczeniem do pierścienia spr.
Następnie pałąk ustawia się na
zmontowanym stojaku tak, aby wałek
napędowy znalazł się po stronie ramy
podwozia. Śrubami M8x70 przykręca się
do stojaka osłonki czopa napędu i kołnierz
ryglujący. Podkładki okrągłe należy
zakładać na śruby zarówno od strony łba
jak i nakrętki. Wszystkie śruby należy
skręcić do oporu nakrętkami
samohamownymi M8.
4. MONTAŻ KIEROWNICY
Sprężynę włożyć w otwór w czopie.
Włożyć koło przechyłu na czop tak by
sprężyna znalazła się pod „językiem”
poprzeczki koła. Zgrać otwory w bocznych
ściankach poprzeczki kierownicy oraz
czopa i włożyć w otwór śrubę M10x60. Na
śrubę nakręcić i zakontrować dwie
nakrętki tak by kierownica swobodnie, ale
bez zbędnych luzów obracała się wokół
osi śruby M10.
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5. MONTAŻ KRAT MIESZAJĄCYCH DO
BĘBNA DOLNEGO
Dwie kraty mieszające należy wstępnie
przykręcić do bębna dolnego w
następującej kolejności: śruba M8x25,
bęben dolny, podkładka aluminiowa ø8,5,
krata mieszająca, podkładka aluminiowa
ø8,5, nakrętka samohamowna M8.

6. MONTAŻ BĘBNA GÓRNEGO
Przykleić do bębna uszczelkę przy
krawędzi wewnętrznej.
Wykręcić wkręty M6 z podkładkami.
Założyć bęben górny pasując otwory (do
przykręcania kraty mieszającej w bębnie
górnym i dolnym powinny się pokrywać) i
przykręcić śruby M6 z podkładkami.

źle
dobrze

Uszczelka

7. MONTAŻ KRAT MIESZAJĄCYCH DO
BĘBNA GÓRNEGO
Doginając kraty mieszające należy
dopasować otwory w kracie z otworami w
bębnie górnym.
Do bębna górnego przykręcić dwie kraty
mieszające w następującej kolejności:
śruba podsadzana M6x25, bęben górny,
podkładka aluminiowa ø8,5, krata
mieszająca, podkładka aluminiowa ø6,5 i
dokręcić to nakrętką kołnierzową
ząbkowaną M6. Dokręcić kraty mieszające
na gotowo do bębna dolnego i górnego.
8. MONTAŻ NAPĘDU
Zespół napędu nakładamy na wałek
napędowy pasując ścięcie na wałku z
otworem piasty koła pasowego
znajdującego się wewnątrz napędu.
Następnie zespół napędu należy
przykręcić do stojaka dwoma śrubami
M8x70 i M8x80 stosując pod nakrętki i
śruby podkładki okrągłe
φ 8,5. Po zmontowaniu sprawdzić ręcznie
ruch obrotowy bębna z napędem.
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MK-165/BK, MK-180/BK
1. MONTAŻ KÓŁ
Koła jezdne należy założyć na oś ramy jezdnej.
Przy użyciu tulejki montażowej nasunąć
pierścień osadczy 25 ZA zabezpieczający koła.

2. MONTAŻ STOJAKA.
Stojak górny należy połączyć z nogą i ramą
podwozia przy pomocy śrub M8x70. Podkładki
okrągłe należy zakładać na śruby zarówno od
strony łba jak i nakrętki. Wszystkie śruby należy
skręcić do oporu nakrętkami samohamownymi
M8.

3. MONTAŻ CIĘGNA
Cięgno dolne należy przełożyć przez wspornik
znajdujący się na nodze i przykręcić do cięgna
górnego
śrubą
M8x25
i
nakrętką
samohamowną M8, pod którą należy założyć
podkładkę 8,5.
4. MONTAŻ PAŁĄKA Z BĘBNEM DOLNYM
NA STOJAKU BETONIARKI
Na czop od strony wałka napędu założyć
podkładkę φ 45/38x0,8 i tuleję plastikową
dłuższym podtoczeniem do pierścienia spr..
Następnie pałąk ustawia się na zmontowanym
stojaku tak, aby wałek napędowy znalazł się
po stronie ramy podwozia. Śrubami M8x70
przykręca się do stojaka osłonki czopów.
Podkładki okrągłe należy zakładać na śruby
zarówno od strony łba jak i nakrętki. Wszystkie
śruby należy skręcić do oporu nakrętkami
samohamownymi M8.
5. MONTAŻ KIEROWNICY
Kierownicę przykręcić do pałąka dwoma
śrubami M8x25 i nakrętkami samohamownymi
M8, pod które należy założyć podkładkę 8,5.
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6. MONTAŻ KRAT MIESZAJĄCYCH DO
BĘBNA DOLNEGO
Dwie kraty mieszające należy wstępnie
przykręcić do bębna dolnego w następującej
kolejności: śruba M8x25, bęben dolny,
podkładka aluminiowa ø8,5, krata mieszająca,
podkładka aluminiowa ø8,5, nakrętka
samohamowna M8.

źle
dobrze

Uszczelka

7. MONTAŻ BĘBNA GÓRNEGO
Przykleić do bębna uszczelkę przy krawędzi
wewnętrznej.
Wykręcić wkręty M6 z podkładkami. Założyć
bęben górny pasując otwory (do przykręcania
kraty mieszającej w bębnie górnym i dolnym
powinny się pokrywać) i przykręcić śruby M6 z
podkładkami.

9. MONTAŻ KRAT MIESZAJĄCYCH DO
BĘBNA GÓRNEGO
Doginając kraty mieszające należy dopasować
otwory w kracie z otworami w bębnie górnym.
Do bębna górnego przykręcić dwie kraty
mieszające w następującej kolejności: śruba
podsadzana M6x25, bęben górny, podkładka
aluminiowa ø8,5, krata mieszająca, podkładka
aluminiowa ø6,5 i dokręcić to nakrętką
kołnierzową ząbkowaną M6. Dokręcić kraty
mieszające na gotowo do bębna dolnego i
górnego.
10. MONTAŻ NAPĘDU
Zespół napędu nakładamy na wałek napędowy
pasując ścięcie na wałku z otworem piasty koła
pasowego znajdującego się wewnątrz napędu.
Następnie zespół napędu należy przykręcić do
stojaka dwoma śrubami
M8x70 i M8x80 stosując pod nakrętki i śruby
podkładki okrągłe
φ 8,5. Po zmontowaniu sprawdzić ręcznie ruch
obrotowy bębna z napędem.
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9. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Przy zamówieniu należy podać nazwę części, nr katalogowy i typ betoniarki z karty gwarancyjnej.
Zamówienia na części zamienne należy składać w punktach sprzedaży detalicznej betoniarek lub u producenta.
LP
1
2
3

KOD

NAZWA CZĘŚCI

XMF-9 /BK

CB136

STOJAK GÓRNY

CB137

STOJAK GÓRNY

1

CB202

RAMA PODWOZIA

1

CB302

NOGA

1

MK-165 /BK

MK-180 /BK

1

1

1

1
1

CB303

NOGA

1

CB407

PAŁĄK

1

CB408

PAŁĄK

CB409

PAŁĄK

1

5

CB453

PODKLADKA FI38,5

2

1

1

6

CB461

OSŁONKA PAŁĄKA

1

1

1

7

CB462

OSŁONKA PAŁĄKA

1

1

1

1

4

8

1

CB491

OSŁONKA KOŁA ZĘBATEGO

CB511

KIEROWNICA WYCHYŁU

CB512

KIEROWNICA WYCHYŁU

CB513

KIEROWNICA WYCHYŁU

10

CB521

CIĘGNO GÓRNE

1

1

11

CB522

CIĘGNO DOLNE

1

1

12

CB541

KOŁNIERZ RYGLUJĄCY

1
1

9

1

1
1
1

CB613

BĘBEN GÓRNY

CB615

BĘBEN GÓRNY

CB625

BĘBEN DOLNY

CB626

BĘBEN DOLNY

15

CB632

PANEW GÓRNA

1

1

1

16

CB642

PANEW DOLNA

1

1

1
1

13
14

17

1
1

1

1
1

CB652

OŚ BĘBNA

1

1

CB661

KRATA MIESZAJĄCA

2

2

CB662

KRATA MIESZAJĄCA
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CB672

KOŁO ZĘBATE Z144

1

1

1

20

CB1202

ZESPÓŁ NAPĘDU

1

1

1

21

CB1235

WAŁKEK NAPĘDU Z KOŁEM ZĘBATYM

1

1

1

22

KOLO-JEZDNE-200-25

KOŁO JEZDNE 200

2

2

2

23

KOL-SP-5-45

KOŁEK SPRĘŻYSTY 5X45

2

24

KOL-SP-6-40

KOŁEK SPRĘŻYSTY 6X40

25

LOZ-6002-ZZ

ŁOŻYSKO 6002 ZZ

26

LOZ-6207-ZZ

27

18

2

2

2

1

1

1

1

1

ŁOŻYSKO 6207 ZZ

2

2

2

PIE-15-Z

PIERŚCIEŃ OSADCZY SPR. 15 Z

1

1

1

28

PIE-25-Z-ZA

PIERŚCIEŃ OSADCZY 25 ZA

2

2

2

29

PIE-38-Z

PIERŚCIEŃ OSADCZY SPR. 38 Z

3

1

1

30

SPRE-13,5-53

SPRĘŻYNA KIEROWNICY

1

31

SPRE-22,5-50

SPRĘŻYNA CIĘGNA

1

1

32

TUL-LOZ-XMF8-W

TULEJA PLASTIKOWA WYSOKA

1

33

TUL-LOZ-XMF8-N

TULEJA PLASTIKOWA NISKA

1

1

1

13

XMF-9/BK

13

18
19
14
5

15

29
26

25

17

6

27

33

16

20
21
8

23
4
30
32
12
9

22
2
28
1
3
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MK-165/BK, MK-180/BK
13
18
14
15
19
26
17
16
6
7

9

4

8

21

29
5

31

33

24

23

27

10

25

11

20

1
2
3
22
28

15

3

1

4

5

2

1
2
3
4

CB1235
KOD
CB432
CB443
CB451
KOL-SP-5-45

KOŁO ZĘBATE Z12
WAŁEK NAPĘDU MK165
PODKŁADKA DYSTANSOWA
KOŁEK SPRĘŻYSTY 5X45

5

LOZ-6002-ZZ

ŁOŻYSKO 6002 ZZ

LP.

WAŁKEK NAPĘDU Z KOŁEM ZĘBATYM
NAZWA
SZT.
1
1
1
1
1

2
7
4
3
6
1
5
9

8

ŚRUBA M8 x 16
PODKŁADKA SPR. 8
PODKŁADKA OKRĄGŁA 8
CB1202
LP.
KOD
1
CB765
2
CB1222
3
KOLO-PAS-DP160
4
PAS-5-610
5
6
7
8
9

PIE-28-Z
PODSTAWA-NAPEDU
SILN-EL-1F-SEK-110/45-2B2
WYL-EL-1F-Z/W
ZASL-FI30

ZESPÓŁ NAPĘDU
NAZWA
PODKLADKA FI29
OSŁONA NAPĘDU KPL.
KOŁO PASOWE DP160
PASEK WIELOROWKOWY 5PJ610
PIERŚCIEŃ OSADCZY SPR. 28 Z
PODSTAWA NAPĘDU
SILNIK 1- FAZOWY
WYŁĄCZNIK 1-FAZOWY
ZAŚLEPKA FI30
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SZT.
1
1
1
1
1
1
1
1
2

10. INSTRUKCJA OBSŁUGI
10.1. Kwalifikacje i obowiązki obsługi
Do obsługi betoniarek mogą być dopuszczone osoby dorosłe, które zapoznają się z treścią
niniejszej instrukcji i przestrzegają zawartych w niej zaleceń odnośnie BHP, obsługi i konserwacji
oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy.
Do obowiązków obsługi należy:
• utrzymywanie betoniarki w czystym i sprawnym stanie,
• prowadzenie okresowych przeglądów technicznych
• przestrzeganie zasad i przepisów BHP
10.2. Przygotowanie betoniarki do pracy
Betoniarkę oczyścić z brudu i kurzu i ustawić na suchym, twardym i równym podłożu.
Dopuszczalna nierówność podłoża do 2o
Zastosowane do napędu betoniarek silniki elektryczne 1-fazowe należy podłączyć do sieci o
napięciu 230V/50Hz. Dopuszczalne wahania napięcia sieci dla prawidłowej pracy silnika wynoszą
±6% napięcia znamionowego silnika. Betoniarki wykonane są jako elektroprzyrząd klasy II.
Ochrona przeciwporażeniowa jest zapewniona przez zastosowanie trwałej i ciągłej obudowy
izolacyjnej napędu i nie zależy od warunków zainstalowania i przyłączenia do sieci.
Do podłączenia betoniarki należy stosować przedłużacz wykonany z przewodu OWY lub OPL
2x1,5mm2 o długości do 10 mb lub 2x2,5 mm2 o większej długości zakończony gniazdem
wtykowym 2pS122.
OSTRZEŻENIE !

Kategorycznie zabrania się obsługę betoniarek
bez obudowy izolacyjnej napędu.

Przed włączeniem betoniarki do sieci należy sprawdzić:
• działanie przekładni zębatej przez ręczny obrót bębna,
• czy przewód zasilający jest nieuszkodzony i czy wyłącznik wyłączony.
Włączanie i wyłączanie wtyczki z przewodem zasilającym betoniarkę do gniazdka wtykowego
powinno być wykonywane bezprądowo tzn. przy wyłączonym wyłączniku. Po dokonaniu tych
czynności należy włączyć betoniarkę (przy ustawieniu bębna w pozycji pionowej) i obserwować
pracę luzem zwracając uwagę, czy bęben obraca się równomiernie bez zgrzytów i zakleszczeń a
kierunek obrotów jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
10.3. Obsługa betoniarki
Praca betoniarki ma charakter okresowy tzn., że kolejność pracy jest następująca:
załadowanie składników, mieszanie, opróżnianie.
Zasypywanie bębna zgodnie z przewidzianą recepturą odbywa się ręcznie (łopatą, wiadrem).
Pierwszą czynnością jest wlanie części wody, a następnie wsypanie cementu i dodawanie
sukcesywnie kruszywa i resztę wody. Kąt ustawienia bębna do poziomu podczas mieszania
winien wynosić 22÷30o. Czas mieszania zasypu wynosi 1,5÷3 min. Usuwanie gotowej masy
odbywa się przy włączonej betoniarce przez odpowiednie wychylenie bębna.
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11. INSTRUKCJA KONSERWACJI I NAPRAW
Od należytej i sumiennej konserwacji zależy sprawna praca oraz żywotność betoniarki.
Konserwacja obejmuje takie czynności jak: każdorazowe oczyszczanie betoniarki (szczególnie
bębna) po zakończeniu pracy, kontrola połączeń śrubowych, kontrola wszystkich ważniejszych
części oraz usuwanie usterek.
Przeglądy okresowe, usuwanie awarii, zdejmowanie osłony należy wykonywać po wyjęciu
wtyczki z gniazdka zasilającego. Po zakończeniu sezonu budowlanego lub planowanej dłuższej
przerwie w użytkowaniu należy poddać betoniarkę remontowi zapobiegawczemu. Należy ją
starannie oczyścić, usunąć ewentualne usterki, wymienić zniszczone śruby, nakrętki
i
zabezpieczyć. Ze względu na prostotę budowy, betoniarka nie nasuwa żadnych trudności przy
remoncie. Zniszczone lub zużyte tabliczki przylepne należy uzupełniać nabywając je u producenta
lub w punktach sprzedaży detalicznej.
11.1. Uszkodzenia i naprawy
1. SILNIK NIE OBRACA SIĘ – sprawdzić, czy w gniazdku jest prąd.
2. SILNIK OBRACA SIĘ, BĘBEN NIE – pasek wielorowkowy jest uszkodzony, należy go
wymienić.
3. KOŁO ZĘBATE PRZESKAKUJE PO WIEŃCU – nadmierne zużycie kółka atakującego,
należy go wymienić.
4. USZKODZONY SILNIK – zasięgnąć rady elektryka.
11.2. Wymiana wieńca żeliwnego i kółka atakującego
Aby wymienić wieniec żeliwny, lub kółko zębate atakujące należy zaznaczyć położenie osi
bębna w tulei środkowej pałąka. Następnie wybić kołki sprężyste z tulei i osi i wyciągnąć bęben z
tulei pałąka. Dokonać wymiany wieńca żeliwnego. Aby wymienić kółko zębate atakujące należy
wybić kołek sprężysty, zdjąć kółko z wałka, założyć nowe i przekołkować. Podczas wymiany kółka
należy sprawdzić stan łożysk tocznych nr 6002 ZZ(6002 RS). Po wymianie w/w detali wkładamy
bęben osią w tuleję środkową pałąka wg uprzednich znaczeń, zgrywamy otwory w tulei i osi,
kołkujemy i sprawdzamy działanie.
11.3. Zespół napędu wykonany jest jako elektroprzyrząd klasy II
Wszelkie czynności przy silniku i instalacji elektrycznej może wykonywać tylko uprawniony do
tego elektryk. Przed odkręceniem osłony napędu należy bezwzględnie wyjąć wtyczkę z sieci. W
zespołach tych naciąg paska ustawiony jest fabrycznie i nie wymaga dodatkowej regulacji
(naciągu). Obudowa napędu z instalacją elektryczną stanowi zamknięty zespół, którego nie
należy otwierać bez koniecznej potrzeby.
UWAGA ! Klasa izolacyjna II będzie zachowana, jeżeli przy naprawach będą użyte
oryginalne części a odległość i odstępy izolacyjne nie będą zmienione.
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Schemat elektryczny

11.4. Plan smarowania i wymiany łożysk
1. CZOP PAŁĄKA DO PRZECHYŁU BĘBNA – po zdjęciu osłonek posmarować smarem stałym
lub olejem.
2. ŁOŻYSKA WAŁKA NAPĘDOWEGO PRZEKŁADNI ZĘBATEJ NR 6002 ZZ (2RS) –wymieniać
łożyska co 4 lata. (około 4000 godz. pracy).
3. ŁOŻYSKA W TULEI BĘBNA NR 6207 ZZ (2RS) – wymieniać co 4 lata. (około 4000 godz.
pracy).
4. PRZEKŁADNIA ZĘBATA BĘBNA BETONIARKI – nie smaruje się !. Należy każdorazowo
po zakończeniu pracy starannie oczyścić z piasku i zanieczyszczeń wieniec i koło zębate i
opłukać wodą.

12. SPECYFIKACJA
Betoniarka w pudle kartonowym (MK165/BK, MK-180/BK):
• Stojak górny
• Noga
• Rama podwozia
• Koło jezdne (2 szt.)
• Bęben dolny kpl. z pałąkiem
• Kierownica wychyłu
• Krata mieszająca (2 szt.)
• Uszczelka;
• Bęben górny
• Zespół napędu
• Cięgno dolne
• Torebka z częściami złącznymi
• Instrukcja montażu i obsługi

Betoniarka w pudle kartonowym (XMF-9/BK):
• Stojak górny
• Noga
• Rama podwozia
• Koło jezdne (2 szt.)
• Bęben dolny kpl. z pałąkiem
• Kierownica wychyłu
• Krata mieszająca (2 szt.)
• Uszczelka;
• Bęben górny
• Zespół napędu
• Kołnierz ryglujący
• Tulejka plastikowa
• Osłonka pałąka
• Torebka z częściami złącznymi
• Instrukcja montażu i obsługi
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13. DEMONTAŻ I KASACJA
Okres zdatności betoniarki wynosi 7-10 lat.
Przy codziennej eksploatacji 4 lata.
Po upływie okresu zdatności kasację betoniarki należy przeprowadzić zgodnie z punktem 2 uwag
ogólnych.

14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ZAPRAWY
Pochylić bęben, do jakiej się chce pozycji z jednej lub z drugiej strony. Pochylenie najbliższe
horyzontalnemu daje najlepsze mieszanie materiałów klejących (zaprawa), ale redukuje
pojemność.
Wlać do bębna trochę wody, dodać część kruszywa (żwir lub piasek) i cement. Następnie
dodawać wodę i kruszywo według potrzeb. Tabela dozowania ułatwi nam przygotowanie zaprawy.
Ilość wody jest podana orientacyjnie, zależy od stopnia wilgotności kruszywa. Dla uzyskania
dobrej mieszaniny zostawić obracający się bęben na około 2 min. Nie zostawiać na dłużej w celu
uniknięcia odwirowania materiałów. Ilości składników podane są orientacyjnie i nie mogą wpływać
na odpowiedzialność producenta betoniarek.

50kg

Dozowanie betonu i zapraw
na 1 worek cementu 50kg
Piasek 0,2-0,5 mm Żwir 20 mm

Beton do fundamentów
Ławy fundamentowe
Beton zbrojony płyty, nadproża, belki
Zaprawa murarska
Zaprawa tynkarska
Zaprawa na posadzki

120 litrów
70 litrów
60 litrów
110 litrów
100 litrów
200 litrów
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160 litrów
110 litrów
90 litrów
-

Woda

około 25 litrów
około 25 litrów
około 25 litrów
około 25 litrów
około 25-30 litrów
około 25 litrów
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1. OSNOWNYE PRAWILA
1) Tip i glawnye dannye betonomevalki raspoloxeny na nominal’noj tabli`ke. Nahodits/
ona na kryvke priwoda.
2) }ta instrukci/ /wl/ets/ waxnejvej sostawnoj `ast’[ betonomevalki. To`noe
oznakomlenie s e\ soderxaniem, osobenno esli ]to kasaets/ montaxa, podkl[`eni/ toka i
pol’zowani/, garantiruet bezopasnu[ i bezawarijnu[ rabotu betonomevalki.
3) Pri pokupke betonomevalki rekomenduets/ prower/t’ komplektnost’, soglasno punktu 13
]toj instrukcii i zapis’ o dne prodaxi w garantijnom talone.
4) Betonomevalki sdelany kak ]lektropribor II klassa. Zaqita ot poraxeni/ tokom
postawlena obrazom primeneni/ pro`nogo i litogo korpusa izol/cii. Zaqita ot
poraxeni/ tokom ne zawisit ot uslowij ustanowleni/ i podkl[`enie k seti.
5) Primen\nnyj dl/ wkl[`eni/ betonomevalki wykl[`atel’ samosto/tel’no otkl[`aet
priwod w slu`ae is`eznoweni/ toka. Dl/ raboty betonomevalki nuxno snowa wkl[`it’ ego.
6) Dl/ podkl[`eni/ betonomevalki trebuets/ udlinitel’ sdelannyj iz prowoda OWY 2 x 1,5
mm2 kotoryj zakan`iwaets/ wtulkowoj rozetkoj 2r.
Nailu`va/ dlina prowoda - 10 m.
7) Pri pereda`e soobqenij, zakazywani[ zap`astej, reklamacii xelatel’no nazywat’ tip
betonomevalki, datu wypuska i zawodskoj nomer.
8) W slu`ae ne/snosti ili problem s podkl[`enim ili s ispol’zowaniem prosim obraqat’s/
k: - Proizwoditel[ - adres i telefony na perwoj stranice
- Prodawcu - distrib=[teru betonomevalki
9) Wo wrem/ pol’zowani/, betonomevalka dolxna sto/t’ na tw\rdoj i rownoj po`we.
Dopustima/ nerownost’ po`wy ± 2°.
WNIMANIE!

1. Nel’z/ ]kspluatirowat’ betonomevalki s otkrytoj kryvkoj priwoda.
2. Proizwoditel’ imeet prawo na konstruktiwnye izmeneni/ swoej produkcii ne
pri`\\m
uhudva[qie tehni`eskih parametrow, kotorye ne budut otme`eny w instrukcii, pri`
glawnye ka`estwa izdeli/ budut sohraneny.

2. PREDNAZNA~ENIE
Medlenno opuska[qa/ oprokidywa[qa/ barabanna/ ]lektropriwodna/ betonomevalka
prednazna`ena dl/ izgotowleni/ xidkih poluxidkih i plasti`nyh betonnyh smesej i
cementnyh i cementno-kal’cewyh rastworow. Moxet byt’ ispol’zowana dl/ peremeviwani/
sypkih materialow.
Ispol’zowanie e\ dl/ drugih celej budet rasceneno kak ispol’zowanie ne soglasno s
prednazna`eniem.

3. TEHNI~ESKIE DANNYE
Pere`islenie

Ed.
izm.

Ob=\m barabana
Ob=\m zasypani/
Zatrebowana/ moqnost’ R1
Wid toka
Oboroty barabana
Gabarity: Dlina

min-1
mm

Virina
Wysota
Wysota pogruzki / wygruzki

mm
mm
mm

Massa

кг

MK-165/K
XMF-9/BK

MK-165/BK
165
130

dm3
dm3
Wt
W/Gc

850 - 900
230 / 50
23
1295
735
1415
900 / 600
64
24

MK-180/BK
180
145

1440
66

4. TEHNI~ESKOE OPISANIE
Betonomevalka sostoit iz sledu[qih principial’nyh komplektow:
• vtatiwa sdelannogo iz fasonnogo swarnnogo xeleza, k kotoromu s odnoj storony boltami
prikru`ena noga, s drugoj rama vassi s ezdnymi kol\sami.
• K vtatiwu takxe prikru`eny ostal’nye komplekty.
Rabota betonomevalki imeet periodi`eskij harakter t. e. por/dok raboty, sledu[qij:
- zagruzka materialow, mevanie, oporoxnenie
Ugol naklona barabana k urown[ wo wrem/ mevani/ dolxen byt’ 22 ÷ 30o.
Betonomevalka wkl[`aets/ k rabote s pomoq’[ knopo`nogo wkl[`atel/, kotoryj nahodits/
na izol/cionnom pokrytii priwoda.

5. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
•
•

Максимальный эквивалентный уровень звукового давления при смешивании –
LPAEQ,T=75,5 DB ±2,5dB
эквивалентный уровень звукового давления, во время наполнения, смешивания и
опорожнения – LPAEQ,T=72,5 DB ±2,5dB

6. BEZOPASNOSTB POLBZOWANI?
POLBZOWANI?
S cel’[ bezopasnosti raboty pri pol’zowanii ili konserwacii betonomevalki, nado
sobl[dat’ sledu[qie prawila:
• pered na`alom raboty s betonomevalkoj nado oznakomit’s/ s ]toj instrukciej
• zapreqaets/ det/m pol’zowat’s/ betonomevalkoj.

Kategori`eski zapreqaets/ pol’zowat’s/ betonomevalkoj
bez izol/cionnogo pokryti/ priwoda.
•
•
•
•
•
•

nel’z/ remontirowat’ i konserwirowat’ betonomevalku wo wrem/ raboty. Sn/tie
izol/cionnogo pokryti/, periodi`eskie osmotry, ustranenie awarii nuxno proizwodit’
posle wyt/giwani/ wilki iz gnezda pitani/.
wo wrem/ prosto/ betonomevalki, nuxno wyt/nut’ wilku iz rozetki.
pered podkl[`eniem w set’ nado prowerit’, ne ispor`en li prowod pitani/, a wykl[`atel’
betonomevalki wykl[`en (knopka na pozicii 0).
ws/kie dejstwi/ okolo dwigatel/ i ]lektri`eskoj instal/cii moxet wypoln/t’
profesional’nyj ]lektrik.
wo wrem/ izgotowleni/ kal’cewyh rastworow nuxno sohran/t’ obqie prawila tehniki
bezopasnosti, nosit’ zaqitnye o`ki i imet’ prigotowlennu[ `istu[ wodu dl/ promywani/
glaz.
dl/ sohraneni/ bezopasnosti, ru`na/ zagruzka betonomevalki na sredstwo peredwixeni/,
dolxna proizwodit’s/ kollektiwom iz 2 -3-h `elowek.
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ZNAKI BEZOPASNOSTI

1 - pro`itaj instrukci[ obsluxiwani/
2 - zapreqaets/ osbluxiwanie betonomevalki det’mi
3 - ne wkl[`at’ ustrojstwo w set’ w slu`ae powrexdeni/ wwoda i rozetki
4 - ispol’zowat’ sootwetstwu[qie wwody /rozetka, wilka, prowod/
5 - pered na`alom remonta otkl[`it’ ustrojstwo ot ]lektri`eskoj seti
Znaki i nadpisi dolxny byt’ zaqiqeny ot powrexdeni/ i zagr/zneni/.
Znaki i nadpisi powrexd\nnye i nerazbor`iwye nado zamenit’ nowymi, kotorye nuxno
kupit’ u proizwoditel/ ili w punktah rozni`noj torgowli.

7. TRANSPORTIROWKA I HRANENIE
Betonomevalka wyslana/ ot proizwoditel/ `asti`no sobrana i upakowana w kartonnye
korobki.
Po xelani[ potrebitel/ betonomevalki mogut wysylat’s/ polnost’[ smontirowanye.
Betonomevalku moxno perewozit’ l[bym widom transporta. Nuxno obraqat’ wnimanie
`toby korobka s betonomevalkoj ne vewelilas’ wo wrem/ zagruzki i ne perewora`iwalas’.
Polnost’[ sobrana/ betonomevalka gruzits/ na transportnoe sredstwo wru`nu[,
kollektiwom iz 2 - 3-h `elowek. Nuxno e\ obezopasit’ pered peredwixeniem, naprimer:
pribit’ nogu k polu i zablokirowat’ kol\sa.
Betonomevalku nuxno derxat’ w sohran/[qih uslowi/h pered mehani`eskimi powrexdeni/mi
i rxaweniem.
Dl/ peremeqeni/ po strojke, betonomevalka osnaqena kol\sami i moxet byt’ peremeqena 1
`elowekom.

8. INSTRUKCI? SBORKI
Betonomevalki postawl/emye w kartone w bol’vej stepeni uxe sobrany i ih kone`nyj
montax o`en’ prostoj.
Dl/ montaxa nuxny sledu[qie instrumenty:
- dwa kl[`a 13, 10
- otw\rtka
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MK-165/K
1. МОНТАЖ КОЛЕС
Колеса монтируем на калёсной раме и
фиксируем пружинистой внутризубчатой
прокладой

2. МОНТАЖ СТОЯКА.
Верхную раму соединяум с ногой и
колёсной рамой болтами М8х70. Шайбы
закладываются со стороны гайки и
головки
болта.
Самоблокирующими
гайками М8 свинчиваем до упора
конструкцию.

3. МОНТАЖ ДУГОБРУСА С НИЖНИМ
БАРАБАНОМ НА СТОЯКЕ.
На цапфу приводного вала одеть шайбу Ф
45/38х0,8 и подшипниковую втулку. Так
приготовленый дугобрус поставить на
стояке с учётом того, что приводной вал
должен находится со стораны колёсной
рамы.
Болтами М8х70 и самоблокируюшимися
гайками крепим хомуты цапф к раме.
завинчивая гайли до упора.

4. МОНТАЖ КОЛЕСА НАКЛОНА.
Pruxinu wloxit’ w otwerstie vpunta
naklona.
Naloxit’ koleso naklona na vpunt tak
`toby pruxina nahodilas’ pod $/zy`kom$
perekladiny kolesa. Wsunut’ montaxnyj
kowv w otwerstie perekladiny ponixe
vpunta soglasno s risunkom.. Naxima/
ladon’[ na kowv podognat’ otwersti/ w
bokowyh stenkah perekladiny rul/ i
vpunta, zatem wloxit’ w otwerstie bolt M
10 x 60. Na bolt nakrutit’ i zastoporit’
dwe gajki, tak `toby rul’ swobodno, no bez
livnih zazorow, krutils/ wokrug osi bolta
M 10.
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5. МОНТАЖ МЕШАЮЩИХ РЕШЁТОК.
Решётки не обходимо предварительно
розогнуть, а затем в следующем порядке
произвести их установку: болт М8х25,
нижний барабан, алюминиевая шайба 8,5,
решотка,
алюминиевая
шайба
8,5,
самоблокирующяся гайка М8.

6. МОНТАЖ ВЕРХНЕГО БАРАБАНА.
С нижнего барабана и чугунного венца
вывинтить винты М6х16 с шайбами , а
затем наклеить уплотнительную прокладку
к нижнему барабану с внутреннего края.
Верхний барабан установить на нижнем
так чтобы отверстя мешающих решёток
точно совпадали. Вывинченными винтами
соединить: венец, нижний и верхний
барабаны.

ploho
horoxo
uplotnitelbna/
prokladka

7. МОНТАЖ МЕШАЮЩИХ РЕШЁТОК К
ВЕРХНЕМУ БАРАБАНУ.
Решотку
подгибаем
к
совпадению
отверсти, решотки и верхнего барабана.
Крепление производим в следующем
порядке: болт М6х25, верхний барабан,
алюминиевая шайба 6,5 , решотка,
фланцевая зубчатая гайка М6. Нижнее и
верхнее крепление свинчиваем до упора,
так чтобы решотки находились
малсимально близко поверхности
барабана.
gajka M8

8. МОНТАЖ ПРИВОДА.
Комплект привода накладываем на
приводной вал, с учётом чёткого
совпадения срезки на валу и отверстия в
приводном шкифу. Затем привод крепим
двумя болтами М8х80 и М8х70 не забывая
подкладывать шайбы под гайки и головки
болтов.

vajba 8,5

bolt M8h80
bolt M8h70
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MK-165/BK, MK-180/BK
1. МОНТАЖ КОЛЕС
Колеса монтируем на калёсной раме и
фиксируем пружинистой внутризубчатой
прокладой

2. МОНТАЖ СТОЯКА.
Верхную раму соединяум с ногой и
колёсной рамой болтами М8х70.
Шайбы закладываются со стороны
гайки
и
головки
болта.
Самоблокирующими
гайками
М8
свинчиваем до упора конструкцию.

3. МОНТАЖ ФИКСАТОРА.
Ножную часть фиксатора переложить
через петлю на ноге бетоносмесителя.
Соединить
с
верхней
частию
фиксатора
болтами
М8х25
и
самоблокирующеся гайкой под которую
подложить шайбу ф 8,5.
4. МОНТАЖ ДУГОБРУСА С НИЖНИМ
БАРАБАНОМ НА СТОЯКЕ.
На цапфу приводного вала одеть шайбу
Ф 45/38х0,8 и подшипниковую втулку.
Так приготовленый дугобрус поставить
на стояке с учётом того, что приводной
вал должен находится со стораны
колёсной рамы.
Болтами М8х70 и самоблокируюшимися
гайками крепим хомуты цапф к раме.
завинчивая гайли до упора.
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5. МОНТАЖ КОЛЕСА НАКЛОНА.
Колесо прикрепить к перекладине
двумя
болтами
М8х25
и
самоблокируюшимися
гайками
под
каторые подложить шайбы 8,5.

6. МОНТАЖ МЕШАЮЩИХ РЕШЁТОК.
Решётки не обходимо предварительно
розогнуть, а затем в следующем
порядке произвести их установку: болт
М8х25, нижний барабан, алюминиевая
шайба 8,5, решотка, алюминиевая
шайба 8,5, самоблокирующяся гайка
М8.

7. МОНТАЖ ВЕРХНЕГО БАРАБАНА.
С нижнего барабана и чугунного венца
вывинтить винты М6х16 с шайбами , а
затем
наклеить
уплотнительную
прокладку к нижнему барабану с
внутреннего края.
Верхний барабан установить на нижнем
так чтобы отверстя мешающих решёток
точно
совпадали.
Вывинченными
винтами соединить: венец, нижний и
верхний барабаны.

ploho
horoxo
uplotnitelbna/
prokladka
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8. МОНТАЖ МЕШАЮЩИХ РЕШЁТОК К
ВЕРХНЕМУ БАРАБАНУ.
Решотку подгибаем к совпадению
отверсти, решотки и верхнего барабана.
Крепление производим в следующем
порядке: болт М6х25, верхний барабан,
алюминиевая шайба 6,5 , решотка,
фланцевая зубчатая гайка М6. Нижнее
и
верхнее крепление свинчиваем до
упора, так чтобы решотки находились
малсимально близко поверхности
барабана.
9. МОНТАЖ ПРИВОДА.
Комплект привода накладываем на
приводной вал, с учётом чёткого
совпадения срезки на валу и отверстия
в приводном шкифу. Затем привод
крепим двумя болтами М8х80 и М8х70
не забывая подкладывать шайбы под
гайки и головки болтов.
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9. ЧАСТИ БЕТОНОМЕШАЛКИ
№

КОД

НАЗВАНИЕ

MK-165 /K

MK-165 /BK

MK-180 /BK

1

1

1

1
1

CB136

ВЕРХНЯЯ СТАНИНА

CB137

ВЕРХНЯЯ СТАНИНА

1

CB202

РАМА ШАССИ

1

CB302

НОГА

1

CB303

НОГА

1

CB407

ДУГА

1

CB408

ДУГА

CB409

ДУГА

5

CB453

ШАЙБА 38,5

2

1

1

6

CB461

КОЖУХ ВТУЛКИ

1

1

1

7

CB462

КОЖУХ ВТУЛКИ

1

1

8

CB491

КОЖУХ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА

1

1

CB511

ШТУРВАЛ

CB512

ШТУРВАЛ

1
2
3

4

9

1
1

1

1
1

CB513

ШТУРВАЛ

10

CB521

ВЕРХНИЙ ФИКСАТОР

1

1

11

CB522

НИЖНИЙ ФИКСАТОР

1

1

12

CB541

БЛОКИРУЮЩЫИ МАНЖЕТ

1

CB613

ВЕРХНИЙ БАРАБАН

1

CB615

ВЕРХНИЙ БАРАБАН

CB625

НИЖНИЙ БАРАБАН

13
14

1

1
1

1

1

CB626

НИЖНИЙ БАРАБАН

15

CB632

БУКСА ВЕРХНАЯ

1

1

1

16

CB642

БУКСА НИЖНАЯ

1

1

1

17

CB652

ВАЛ БАРАБАНА

1

1

1

CB661

МЕШАЮЩАЯ РЕШОТКА

2

2

CB662

МЕШАЮЩАЯ РЕШОТКА

CB672

ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ Z144

20

CB1202

ПРИВООД В ИЗОЛРУЮЩЕЙ КОРОБКЕ

1

1

1

21

CB1235

ВАЛИК С АТАКУЮЩОМ КОЛЕСОМ

1

1

1

22

KOLO-JEZDNE-200-25

КОЛЕСО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 200

2

2

2

23

KOL-SP-5-45

ШТИФТ ПРУЖИННЫЙ 5X45

2

2

2

24

KOL-SP-6-40

ШТИФТ ПРУЖИННЫЙ 6X40

1

1

25

LOZ-6002-ZZ

ПОДШИПНИК № 6002 ZZ

1

1

1

26

LOZ-6207-ZZ

ПОДШИПНИК № 6207 ZZ

2

2

2

27

PIE-15-Z

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ 15

1

1

1

28

PIE-25-Z-ZA

ШАЙБА СТОПОРНАЯ 25

2

2

2

29

PIE-38-Z

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ 38

3

1

1

30

SPRE-13,5-53

ПРУЖИНА ШТУРВАЛА

1

31

SPRE-22,5-50

ПРУЖИНА ФИКСАТОРА

1

1

32

TUL-LOZ-XMF8-W

ВТУЛКА

1

33

TUL-LOZ-XMF8-N

ВТУЛКА

1

1

1

18
19

1

2
1

32

1

1

XMF-9/BK

13

18
19
14
5

15

29
26

25

17

6

27

33

16

20
21
8

23
4
30
32
12
9

22
2
28
1
3
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MK-165/BK, MK-180/BK

13
18
14
15
19
26
17
16
6
7

9

4

8

21

29
5

31

33

24

23

27

10

25

11

20

1
2
3
22
28

34

3

1

4

5

CB1235

2

№

КОД

ВАЛИК С АТАКУЮЩОМ КОЛЕСОМ
НАЗВАНИЕ
ШТ.

1
2

CB432
CB443

АТАКУЮЩЕЕ КОЛЕСО Z-12
ВАЛИК MK165

1
1

3
4
5

CB451
KOL-SP-5-45
LOZ-6002-ZZ

ШАЙБА

1
1
1

ШТИФТ ПРУЖИННЫЙ 5X45
ПОДШИПНИК № 6002 ZZ

2
7
4
3
6
1
5
9

8

BOLT M8 x 16

CB1202
№ КОД
1 CB765

ПРИВООД В ИЗОЛРУЮЩЕЙ КОРОБКЕ
НАЗВАНИЕ
ШАЙБА Φ29

ШТ.
1

2

CB1222

КОЖУХ ПРИВОДА

1

3

KOLO-PAS-DP160

REMENNOE KOLESO ДП160

1

4

PAS-5-610

РЕМЕНЬ 610 J5 PU

1

5

PIE-28-Z

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ 28

1

6

PODSTAWA-NAPEDU

СТАНИНА ПРИВОДА

1

7

SILN-EL-1F-SEK-110/45-2B2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

1

8

WYL-EL-1F-Z/W

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

1

9

ZASL-FI30

ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА Φ30

2

Zakazy na zap`asti nado podawat’ w punktah rozni`noj torgowli betonomevalok ili u
proizwoditel/.
Pri zakaze nado nazwat’ zap`ast’, soobqit’ nomer po katalogu i tip betonomevalki. ~asti
betonomevalki kotoryh net w spiske nado, zakazywat’ neposredstwenno u proizwoditel/,
soobqa/ pri zakaze ih nazwanie i tip betonomevalki.
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10.INSTRUKCI? OBSLUXIWANI?
10.1. Kwalifikacii i ob/zannosti personala
Betonomevalku mogut obsluxiwat’ wzroslye, kotorye oznakomilis’ s soderxaniem ]toj
instrukcii i soderxaqihs/ w nej predpisanij sootwetstwu[qih obsluxiwani[ i
konserwacii, a takxe obqih prawil bezopasnosti raboty.
K ob/zannost/m personala otnos/ts/:
• soderxanie betonomevalki w `istom i isprawnom wide
• prowedenie periodi`eski tehni`eskih osmotrow
• sobl[denie prawil i predpisanij TB
10.2. Prigotowlenie betonomevalki k rabote
Betonomevalku o`istit’ ot gr/zi i pyli, smazat’ w mestah, gde ]to trebuets/ (krasnye
punkty) sglasno s grafikom smazywani/ i ustanowit’ na otnositel’no tw\rdoj i rownoj
po`we.
Upotrebl\nnye dl/ priwoda betonomevalok odnofazowye ]lektri`eskie dwigateli nado
podkl[`it’ k seti s napr/xeniem 230/50 Gc. Dopustimye kolebani/ napr/xeni/ seti, dl/
prawil’noj raboty dwigatel/, sostawl/[t ±6% nominal’nogo napr/xeni/ dwigatel/.
Betonomevalki sdelany kak ]lektropribory II klassa. Zaqita ot poraxeni/ tokom
postawlena obrazom primeneni/ pro`nogo i litogo korpusa izol/cii i ne zawisit ot uslowij
oborudowani/ i podkl[`enie k seti.
Dl/ podkl[`eni/ betonomevalki pol’zowat’s/ udlinitelem iz prowoda OWY 2x1,5 mm2
dlinoj do 10 m, ili 2x2,5 mm2 bol’vej dliny, kotoryj zakan`iwaets/ rozetkoj 2pS122.
PREDUPREXDENIE! Kategori`eski zapreqaets/ obsluxiwanie betonomevalok bez
izol/cionnogo pokryti/ priwoda.
Pered wkl[`eniem betonomevalki w set’ nado prowerit’:
- dejstwie zub`atoj pereda`i metodom ru`nogo oborota barabana,
- ne powrexd\n li prowod pitani/ i wykl[`en li wykl[`atel’.
Wkl[`anie i wykl[`anie wilki s prowodom, pita[qim betonomevalku, w rozetku, sleduet
delat’ w obesto`innom wide t. e. kogda wykl[`atel’ wykl[`en. Posle ]tih dejstwij nado
wkl[`it’ betonomevalku (pri ustanowlenii barabana wertikal’no) i nabl[dat’ rabotu
zazora, obraqa/ wnimanie obora`iwaets/ li baraban bez skripa i zaqemlenij, naprawlenie
oborotow protiwopoloxny hodu `asowoj strelki.
10.3. Obsluxiwanie betonomevalki.
Rabota betonomevalki imeet periodi`eskij harakter, t. e. por/dok raboty sledu[qij:
zagruzka materialow, mevanie, oporoxnenie.
Wkl[`enie betonomevalki sleduet sdelat’ pri wertikal’nom poloxenii barabana, a zagruzku
posle wkl[`eni/.
Zagruzka barabana soglasno s predusmotrennoj recepturoj, proishodit wru`nu[ (lopatoj,
wedrom). Perwym delom wliwaets/ `ast’ wody, a sledu[qem zasypaets/ cement i
posledowatel’nogo dobawl/ets/ krovka i ostatki wody. Ugol naklona barabana, k urown[ wo
wrem/ mevani/, dolxen byt’ 22 ÷30o. Wrem/ peremeviwani/ rastwora 1,5 ÷ 3 min. Udalenie
izgotowlennoj massy proishodit pri wkl[`ennoj betonomevalke metodom nakloneni/
barabana.
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11.INSTRUKCI? KONSERWACII I REMONTOW
Ot prawil’noj i dobrosowestnoj konserwacii zawisit `\tka/ rabota i srok dejstwi/
betonomevalki. Konserwaci/ zahwatywaet takie dejstwi/ kak: kaxdyj raz o`iqat’
betonomevalku (osobenno baraban) posle raboty, kontrolirowat’ soedineni/ boltow,
periodi`eski smazywat’ oborotnye `asti, soglasno s grafikom smazki, kontrolirowat’ i
remontirowat’ wse waxnejvie `asti.
Periodi`eskie osmotry, ustranenie awarii, sn/tie kryvki, nado proizwodit’ posle udaleni/
wilki iz rozetki. Posle okon`ani/ stroitel’nogo sezona ili pered predusmotrennym dolgim
pererywom pol’zowani/, nado prowesti profilakti`eskij remont betonomevalki.
Rekomenduets/ tqatel’no e\ o`istit’, ustranit’ wozmoxnye nedostatki zamenit’ iznovennye
bolty i gajki, horovo smazat’ i postawit’ na hranenie. Iz-za swoej prostoty sloxeni/,
betonomevalka ne wyzywaet osobyh trudnostej pri remonte. Powrexd\nnye ili
ispol’zowannye prikleenye tabli`ki nuxno zamenit’ nowymi, kotorye pokupa[ts/ u
proizwoditel/, ili w punktah rozni`noj torgowli.
11.1. Powrexdeni/ i remonty
1. Dwigatel’ ne krutits/ - prower’ est’ li w rozetke tok.
2. Dwigatel’ krutits/, baraban net - mnogorefl\nyj remen’ ispor`en, nuxno ego zamenit’.
3. Koleso atakueqee Z--12 pereskakiwaet po wencu - slivkom wytertoe atakueqee koleso,
nuxno ego zamenit’.
4. Powrexd\
Powrexd\n dwigatel’ - posowetowat’s/ s ]lektrikom.
11.2. Zamena `ugunnogo wenca i ataku[qego kolesa.
~toby zamenit’ wenec ili zub`atoe ataku[qee koleso, nuxno obozna`it’ poloxenie osi
barabana w srednej wtulke dugi. Potom wybit’ uprugie d[bel/ iz wtulki i osi, a zatem
wyt/nut’ baraban iz wtulki dugi. Sowervit’ zamenu `ugunnogo wenca. ~toby zamenit’
zub`atoe ataku[qee koleso nuxno wybit’ uprugij d[bel’, sn/t’ koleso s walika, postawit’
nowoe i zad[belit’. Wo wrem/ zameny kolesa nado prower/t’ sosto/nie rolikowyh
podvibnikow No 6002 ZZ(6002 RS). Posle zameny wyveukazannyh detalej, wkladywaem baraban
os’[ w sredn[[ wtulku dugi, soglasno s obozna`eni/mi, podgon/em otwersti/ wo wtulke i osi,
wkladywaem d[beli i prower/em w dejstwii.
11.3. Komplekt priwoda sdelan kak ]lektropribor II klassa.
Ws/kie dejstwi/ okolo dwigatel/ i ]lektri`eskoj instal/cii moxet wypoln/t’ tol’ko
profesional’nyj ]lektrik. Pered otkru`iwaniem kryvki izol/cii, bezuslowno nuxno
wynut’ wilku iz seti. W ]tih betonomevalkah nat/xka rifl\nogo remn/ ustanowlena na zawode
i ne trebuet regulirowani/. Korobka priwoda s ]lektri`eskoj instal/ciej sostawl/et
zakrytyj komplekt, kotorogo ne nado otkrywat’ bez neobhodimosti. S cel’[ obespe`eni/
korobki pered otkrytiem postoronnimi licami postawleno dobawo`noe kl\po`noe
soedinenie.

WNIMANIE! Izol/cionnyj II klass budet
budet sohran\
sohran\n pri remontah, esli
budut ispol’zowat’s/ original’nye zap`asti i interwaly izol/cii ne budet
izmeneny.
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Ris. 4. }lektri`eska/ shema
11.4. Grafik smazywani/ i zamena podvibnikow.
1.Podvibnik
1.Podvibnik priwodnogo walika
walika zub`atoj pereda`i No 6002 ZZ(6002 RS) – zamen/t’
podvibniki kaxdye 4 goda.
2.1 Podvibnik wo wtulke dugi No 6006 ZZ- zamen/t’ kaxdye 4 goda (okolo 4 000 `. raboty).
2.2 Podvibnik wo wtulke barabana No 6207ZZ (6207 RS) - zamen/t’ kaxdye 4 goda (okolo 4
000 `. raboty).
3.Zub`ata/
3.Zub`ata/ pereda`a barabana betonomevalki - ne smazywaets/! Nado kaxdyj raz posle
raboty staratel’no o`istit’ wenec i zub`atoe koleso ot peska i zagr/znenij, a posle
spolosnut’ wodoj.

12.SPECIFIKACI?
Бетономешалка в картонной коробке
(MK-165/K):
• Верхняя станина
• Нога
• Рама шасси
• Колесо передвижения 200 (шт. 2)
• Нижний барабан с дугой
• Штурвал
• Мешающая решотка (шт. 2)
• Прокладка
• Верхний барабан
• Привоод в изолрующей коробке
• Блокирующыи манжет
• Втулка
• Кожух втулки
• Сумка с соединёнными частями
• Иструкция сворки и овслуживания

Бетономешалка в картонной коробке
(MK-165/BK, MK-180/BK):
• Верхняя станина
• Нога
• Рама шасси
• Колесо передвижения 200 (шт. 2)
• Нижний барабан с дугой
• Штурвал
• Мешающая решотка (шт. 2)
• Прокладка
• Верхний барабан
• Привоод в изолрующей коробке
• Нижний фиксатор
• Сумка с соединёнными частями
• Иструкция сворки и овслуживания
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13.DEMONTAX I UNI~TOXENIE
Prigodnost’ k upotrebleni[ betonomevalki sostowl/et 7 let.
Pri exednewnoj ]kstluatacii 4 goda.
Posle okon`ani/ prigodnosti, uni`toxenie betonomevalki ne trebuet special’nyh metodow
utilizacii.

14.SPOSOBY PRIGOTOWLENI? RASTWOROW
Naklonit’ wmestiliqe, do kakoj ho`ev’ pozicii, s odnoj ili s drugoj storony.
Naklonenie blixe k gorizontu da\t nailu`vee mevanie kle[qih materialow (rastwora), no
umen’vaet ob=\mnost’.
Wlit’ w wmestiliqe nemnogo wody, dobawit’ krovki (grawij ili pesok) potom cementa.
Nalit’ wody wo wrem/ zagruzki. Tablica dozirowani/ budet rukowodstwom dl/ nas w rabote.
Koli`estwo wody nazwano orientirowo`no, zawisit ot stepeni wlaxnosti krovki. Dl/
polu`eni/ horovej mevaniny nado ostawit’ krut/qijs/ baraban na okolo 2 minut. Ne
ostawl/t’ na dol’ve w cel/h izbexani/ centrifugirowani/ materialow. Ukazanye propozicii
w orientirowo`nyh koli`estwah i ne mogut wli/t’ na otwetstwennost’ proizwoditel/.
Dozirowka betona i rastworow
na 1 mevok cementa 50 kg
Beton dl/ fundamentow

Pesok 0,2 - 0,5mm
120 litrow

Grawij 20 mm
160 litrow

Woda
okolo25 litrow

Fundamentnye bazy

70 litrow

110 litrow

okolo25 litrow

Armirowanyj beton, Plity,
pritoloki, balki
Rastwor dl/ kamennoj kladki

60 litrow

90 litrow

okolo25 litrow

110 litrow

-

okolo25 litrow

Vtukaturnyj rastwor

100 litrow

-

okolo25-30 litrow

Rastwor dl/ pola

200 litrow

-

okolo25 litrow
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Careful acknowledgement with present manual and
observation of hints regarding operation and maintenance
will seriously lengthen life of a concrete mixer and makes
the user satisfied with the machine.
Present manual is an integral part of the machine
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1. GENERAL
1. The type and basic technical data are situated at the rating plate. The plate is situated on the
drive cover.
2. Present manual is an important part of the machine. Careful acknowledgement with the
manual, particularly with assembly, power supply and operation instructions ensures safe and
trouble-free operation of the concrete mixer.
3. By purchase check the completion of the machine as described in p. 10 of present manual;
check also if the warranty contains the date of purchase.
4. The machine is fitted with a switch, which automatically disconnects drive in the case of power
supply failure. To restart the machine the switch should be switched-on once again.
5. For connection of power supply the machine requires a cable of OWY or OPL 3 x 2,5 mm2
ended with earthed plug in socket
Recommended cable length – 10- 20 m
6. Work temperature range: +5 to +40°C.
7. By complains, ordering of spare parts etc. please give the type, production date and serial of
the machine.
8. In the case of any doubts or problems please contact:
-manufacturer – address and phones at the title page of present manual
-purchaser
9. During its utilization, the concrete mixer should stand on hard and flat ground. The acceptable
unevenness of the ground is to 2°.
10. The manufacturer reserves the right to introduce modifications improving function of the
machine but not contained in present manual. Basic features of product will be preserved
11. It is prohibited to operate machine without stability of ground.

2. APPLICATION
Barrow height discharged, electrically powered drum concrete mixer type MK is applied for
mixing of concrete, mortars and loose materials.
Application for other purposes will be considered as improper use.

3. TECHNICAL DATA
ITEM
Drum capacity total
Drum capacity operational

MK-165/K

UNIT XMF-9/BK
dm3
dm3
kW
V/Hz

165
130

Dimensions – length
– width
– height
Charge / Discharge height
Weight

MK-180/BK
180
145

0,85 - 0,9
230 / 50
23

Power consumption P1
Power supply
Drum speed
rpm
TOOTHED RING TYPE

MK-165/BK

mm
mm
mm
mm
kg

1295
735
1415
900 / 600
64
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1440
66

4. TECHNICAL DESCRIPTION
The concrete mixer consists of following elements:
• A welded stand made of profiles; a leg is screwed to the stand on one side and undercarriage
frame together with wheels on the other side.
Also other sets are screwed to the stand.
• A carrying yoke with a drum supported with bearings; the cast iron toothed ring is fixed to
the drum
• a mixing drum tilting / locking unit consisting of a tilting wheel together with lock and spring and
a locking flange,
• a drum drive consisting of a single – phase electric motor, a belt transmission and a gear. The
gear consists of:
- a driving gear Z-12 and cast iron toothed ring Z144.
• Wiring consisting of a motor, a switch, cables, plug and housing
Mixer’s operation is of periodical type i.e. the order of works is as follows:
charging of components
mixing
discharging
The drum should be set at the angle of 22 - 30° to the level.
The mixer is switched on with a push switch on the insulated drive cover.

-

5. ACOUSTIC PRESSURE LEVEL MEASURED AT OPERATING
•

Maximum, equal pressure level measured at motors box side during operating of drum –
LPAEQ,T=75,5 DB ±2,5dB
Equal pressure level measured from mixer drum side, during loading, mixing and unloading of
drum – LPAEQ,T=72,5 DB ±2,5dB

•

6. SAFETY
6.1. Safety requirements
To ensure safe work and maintenance conditions following rules should be observed:
• Before work read present manual carefully.
• Children must not be allowed to work with the machine.
• It is strongly prohibited to operate the machine without drive cover.
•
•
•
•
•
•

It is prohibited to carry out any repair or maintenance during operation. Before removing of the
cover, periodical inspection, troubleshooting etc. pull out the plug from the socket.
During standstill pull out the plug from the socket.
Prior to connection to power supply check if the cable is not damaged.
An experienced electrician only is allowed to carry out all works at the motor and wiring.
While mixing lime mortars the personnel should wear gloves and protection eyeglasses.
To keep safety the mixer should be loaded manually onto vehicle by a two – or three -man
team.
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SAFETY SIGNS

1 – read the manual carefully
2 – children are not allowed to work with the machine
3 – do not plug the machine if the cable or / and socket are damaged
4 – use proper electrical equipment (socket, plug, cable) of verified anti-shock protection efficiency
5 – unplug the machine before starting repair or maintenance
Protect all signs and inscriptions from damage and dirt.
Damaged or unreadable signs and inscriptions should be replaced with new ones, available at the
manufacturer or in retail.
6.2. Possible risks and elimination tasks
The concrete mixer was produced according to the best technical knowledge and according to
valid security requirements.
ALTRAD POLAND S.A. takes full responsibility for fabrication (Construction and labeling) and for
safety operating if used according to the manual instructions.
However, there might be some risks prompt to improper use and unpredictable situations..
Hereby we present below possible risks and tasks to eliminate them.
Lp.
1

Description of risks
Electric shocks

2
Hands and legs
injuries

3
Repair or
maintenance dangers

Elimination of danger
• The motor box represents 2nd class of security.
• The manual and labels enclosed to the concrete mixer are informing
about :
o forbidden to operate the mixer with cover motor opened
o forbidden to put the mixer on when the power supply cable is
damaged
o cut off the current supply before opening of motor cover
o to repair use only original spare parts
o repair can be done only by qualified worker with electric
permissions
• Apply the protections of rotating elements
• The switch that we apply, protects the machine against switch on
after current decline
• The manual and labels enclosed to the concrete mixer are informing
about:
o Forbidden to put hands or equipment into the drum during rotation
o Switch off the machine before repair or maintenance work
• According to manual, all repairs can be realized when the machine
is switched off and by service or qualified workers.
• To repair use only original spare parts
• Forbidden to make self-adaptations of machine by operator.
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4
Different dangers due
to improper use of
machine

5
Lack of stability
6
Transport dangers

• The manual presents detailed information that:
o The concrete mixers has to be used according to its application
o The concrete mixer has to be used by adult persons, who have
read the manual and are aware of machine operating.
o It is forbidden to transport mixer while working or live.
o It is forbidden to make self-adaptations in construction of machine
• According to manual, the concrete mixer has to be put on dry, equal
and stable ground.
o Admissible instability of ground – up to 2º
• The concrete mixer can be transported only on stable and equal
ground, when switched off. It can be transported by one person by
getting hold of the handle welded to the machine’s leg or of the tilting
wheel.
• Loading (unloading) on transport vehicle is to be done by 2-3
persons team. One of them take the machine from tilting side, the
other- from motor side, the third person helps to keep the stability of
lifted concrete mixer..

7. TRANSPORTATION AND STORAGE
The concrete mixer is delivered partially assembled packed in a cardboard box.
For the customer’s requirement concrete mixers may be also delivered entirely assembled.
The mixer may be transported with any vehicle. Pay attention not to drop or turnover the box.
The completely assembled machine is loaded manually by a two – or three - man team. The
machine should be protected from shifting by nailing the foot to the floor and blocking wheels.
The concrete mixer should be protected from mechanical damages and corrosion.
A single man may carry out moving on the ground.

8. ASSEMBLY
Tools indispensable for assembly:
• two wrenches No 13
• wrench No 10
• screwdriver
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MK-165/K
1. ASSEMBLY OF ROAD WHEEL.
Put the wheel on the frame axis. Put
the protective clips 25 ZA using the
assembly sleeve.

Washer 8,5
Bolt M8x70
Nut M8

3. DRUM ASSEMBLY WITH THE
YOKE ON THE MIXER’S STAND.
Put the washer φ 38 on the pivot from
shaft side and plastic bush. Fix the
drum yoke on the frame already
assembled, the drive shaft should
match from chassis frame side. Screw
drive pivot protections and locking
collar to the frame using screws
M8x70. Use the round washers from
both sides of screw. All screws should
be tighted till resistance with selfbraking nuts M8.

Nut M8
Bolt M8x70
Washer 8,5

Tilt wheel

2. ASSEMBLY OF STAND.
Screw the chassis arm to the upper
stand using the screw M8x70, the
washers ø8,5 and the self-locking nuts
M8.
From the other side of the upper
stand, screw down the leg using the
screws M8x70, the washers ø8,5 and
the self-locking nuts M8.

Spring

4. Assembly Tilt wheel
Put the spring into the tilt pivot
opening.
Put the tilt wheel onto the pivot so as
the spring is placed under the “tip” of
the wheel crossbar. Slide the lever into
the crossbar opening just below the
pivot as shown on the figure. By
pressing the lever match the openings
in side walls of the wheel crossbar and
put a M10 x 70 screw into the opening.
Screw and lock two nuts on the screw
so as the steering wheel rotates freely
around the M10 screw but without
unnecessary play.

Nut M10
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Mixing blade
Nut M8

5. ASSEMBLY OF BLADES WITH
LOWER DRUM.
Pre-screw both of the mixing blades to
the bottom drum in the following
order: screw M8x25, bottom drum,
aluminium washer ø8,5, mixing blade,
aluminium washer ø8,5, and screw it
all with the flange nut M8.

Wascher AL 8,5
Bolt M8x25

wrong
correct

Seal

Sequence of assembly
top drum

Sequence of assembly
mixing blade

Bolt M6x16
1. Bolt M6x25

Wascher 6,5

2. Top drum
3. Wascher AL 8,5
4. Mixing blade
5. Wascher AL 6,5
6. Nut M6

6. ASSEMBLY OF UPPER DRUM &
SEAL
Unscrew 4 screws M6x16 from the
bottom drum and the iron crown
together with the washers and then
stick to the inner edge of the drum the
seal. Put the upper drum onto the
bottom one in the way to put the holes
for the mixing blades fixing’ screws in
one plane in both of the drums. Screw
the drums using the screws and the
washers unscrewed before.
7. ASSEMBLY OF BLADES WITH
UPPER DRUM
Pre-screw both of the mixing blades to
the upper drum in the following order:
screw M6x25, upper drum, aluminium
washer ø8,5, mixing blade, aluminium
washer ø6, and screw it all with the
flange nut M6. Tighten up the mixing
blades to the bottom and upper drum.

8. ASSEMBLY OF DRIVE
Put the driver unit on the driver shaft
fitting the truncation of the shaft with
the hole of pulley hub out of drive unit.
Screw the drive unit to the stand using
two screws
M8x70 and M8x80 and putting under
the nuts and the screws, the round
washers φ8,5. After assembling, check
by hand the rotation of the drum
together with the driver unit.

Nut M8 Washer 8,5

Drive unit
Bolt M8x80
Bolt M8x70
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MK-165/BK, MK-180/BK
1.
ASSEMBLY OF ROAD WHEEL.
Put the wheel on the frame axis. Put the
protective clips 25 ZA using the
assembly sleeve.

2.
ASSEMBLY OF STAND.
Screw the chassis arm to the upper
stand using the screw M8x70, the
washers ø8,5 and the self-locking nuts
M8.
From the other side of the upper stand,
screw down the leg using the screws
M8x70, the washers ø8,5 and the selflocking nuts M8.

Washer 8,5
Bolt M8x70
Nut M8

3.
ASSEMBLY OF TIE.
Put the bottom strand by support on the
leg and screw to the upper stand with the
screw M8x25 and the self-locking nut
M8, under which put the washer ø8,5

4.
DRUM ASSEMBLY WITH THE
YOKE ON THE MIXER’S STAND.
Put the washer φ 38 on the pivot from
shaft side and plastic bush. Fix the drum
yoke on the frame already assembled,
the drive shaft should match from
chassis frame side. Screw drive pivot
protections to the frame using screws
M8x70. Use the round washers from
both sides of screw. All screws should be
tighted till resistance with self-braking
nuts M8.
5.
ASSEMBLY OF THE TILT
WHEEL.
Screw the tilting wheel to the Wheel
support using two screws M8x20 and
the self-locking nuts M8.

48

6.
ASSEMBLY OF BLADES WITH
LOWER DRUM.
Pre-screw both of the mixing blades to
the bottom drum in the following order:
screw M8x25, bottom drum, aluminium
washer ø8,5, mixing blade, aluminium
washer ø8,5, and screw it all with the
flange nut M8.

Mixing blade
Nut M8
Wascher AL 8,5
Bolt M8x25

wrong
correct

Seal

Sequence of assembly
mixing blade

Sequence of assembly
top drum
Bolt M6x16

1. Bolt M6x25

Wascher 6,5

2. Top drum
3. Wascher AL 8,5
4. Mixing blade
5. Wascher AL 6,5
6. Nut M6

7.
ASSEMBLY OF UPPER DRUM &
SEAL
Unscrew 4 screws M6x16 from the
bottom drum and the iron crown together
with the washers and then stick to the
inner edge of the drum the seal. Put the
upper drum onto the bottom one in the
way to put the holes for the mixing
blades fixing’ screws in one plane in both
of the drums. Screw the drums using the
screws and the washers unscrewed
before.
8.
ASSEMBLY OF BLADES WITH
UPPER DRUM
Pre-screw both of the mixing blades to
the upper drum in the following order:
screw M6x25, upper drum, aluminium
washer ø8,5, mixing blade, aluminium
washer ø6, and screw it all with the
flange nut M6. Tighten up the mixing
blades to the bottom and upper drum.

9.
ASSEMBLY OF DRIVE
Put the driver unit on the driver shaft
fitting the truncation of the shaft with the
hole of pulley hub out of drive unit.
Screw the drive unit to the stand using
two screws
M8x70 and M8x80 and putting under the
nuts and the screws, the round washers
φ8,5. After assembling, check by hand
the rotation of the drum together with the
driver unit.

Nut M8 Washer 8,5

Drive unit
Bolt M8x80
Bolt M8x70
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9. SPECIFICATION OF PARTS
NO CATALOGUE NO.
1
2
3

4

DESCRIPTION

MK-165 /K

MK-165 /BK

MK-180 /BK

1

1

1

1
1

CB136

UPPER STAND

CB137

UPPER STAND

1

CB202

UNDERCARRIAGE FRAME

1

CB302

LEG

1

CB303

LEG

1

CB407

YOKE

1

CB408

YOKE

1

CB409

YOKE

1

5

CB453

WASHER Ø 38,5

2

1

1

6

CB461

BEARING HOUSING

1

1

1

7

CB462

BEARING HOUSING

1

1

8

CB491

GEAR PROTECTION

1

1

CB511

TILTING WHEEL

CB512

TILTING WHEEL

CB513

TILTING WHEEL

10

CB521

BOTTOM TIE

1

1

11

CB522

LOWER TIE

1

1

12

CB541

LOCKING COLLAR

1

CB613

BOTTOM DRUM

1

CB615

BOTTOM DRUM

9

13

1

1
1
1

1
1

CB625

LOWER DRUM

CB626

LOWER DRUM

15

CB632

TOP BEARING SUPPORT

1

1

1

16

CB642

BOTTOM BEARING SUPPORT

1

1

1

17

CB652

DRUM AXIS

1

1

1

CB661

MIXING BLADE

2

2

CB662

MIXING BLADE

19

CB672

TOOTHED RING Z144

1

1

1

20

CB1202

DRIVE UNIT

1

1

1

21

CB1235

GEAR Z-12 WITH SHAFT

1

1

1

22

KOLO-JEZDNE-200-25

ROAD WHEEL 200

2

2

2

23

KOL-SP-5-45

SPRING PIN 5X45

2

2

2

24

KOL-SP-6-40

SPRING PIN 6X40

1

1

25

LOZ-6002-ZZ

BEARING 6002 ZZ

1

1

1

26

LOZ-6207-ZZ

BEARING 6207 ZZ

2

2

2

27

PIE-15-Z

RETAINING RING 15 Z

1

1

1

28

PIE-25-Z-ZA

TOOTHED LOCK WASHER 25

2

2

2

29

PIE-38-Z

RETAINING RING 38 Z

3

1

1

30

SPRE-13,5-53

TILTING WHEEL SPRING

1

31

SPRE-22,5-50

TIE SPRING

1

1

32

TUL-LOZ-XMF8-W

PLASTIC LONG BUSH

1

33

TUL-LOZ-XMF8-N

PLASTIC SHORT BUSH

1

1

1

14

18

1

1
1

2
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MK-165/K

13

18
19
14
5

15

29
26

25

17

6

27

33

16

20
21
8

23
4
30
32
12
9

22
2
28
1
3
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MK-165/BK, MK-180/BK

13
18
14
15
19
26
17
16
6
7

9

4

8

21

29
5

31

33

24

23

27

10

25

11

20

1
2
3
22
28
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3

1
CB1235
NO CATALOGUE NO.
1 CB432

4

5

2

GEAR Z-12 WITH SHAFT
DESCRIPTION
DRIVE GEAR Z-12

QTY
1

2

CB443

DRIVE SHAFT

1

3

CB451

SPACER WASHER

1

4

KOL-SP-5-45

SPRING PIN 5X45

1

5

LOZ-6002-ZZ

BEARING 6002 ZZ

1

2
7
4
3
6
1
5
9

8

BOLT M8 x 16
CB1202
NO CATALOGUE NO.

DRIVE UNIT
DESCRIPTION

QTY

1

CB765

WASHER 29

1

2

CB1222

COVER MOTOR

1

3

KOLO-PAS-DP160

PULLEY DP160

1

4

PAS-5-610

GROOVE BELT PU TYPE 610J5

1

5

PIE-28-Z

RETAINING RING Z28

1

6

PODSTAWA-NAPEDU

BASIK MOTOR

1

7

SILN-EL-1F-SEK-110/45-2B2

ELECTRIC MOTOR

1

8

WYL-EL-1F-Z/W

SWITCH

1

9

ZASL-FI30

HOLE PLUG 30

2

Orders for spare parts should be submitted to the purchasing firm or to the manufacturer.
Order should contain part name and its catalogue number. Parts not listed in the spare part list
should be ordered directly at the manufacturer.
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10. OPERATION MANUAL
10.1. Qualification and duty of personnel
The concrete mixer may be operated only by adults who has acknowledged with present
manual and obey recommendations regarding safety, operation
and maintenance contained in the manual as well as general safety rules.
Operating personnel duties are:
• to keep the mixer clean and efficient
• carrying out periodical inspections and checking
• obeying of general safety rules
10.2.

Preliminary operations

Clean the concrete mixer from dirt and dust, replenish grease in proper places (marked with red
points) as described in the lubrication plan and position the machine on firm and even ground.

WARNING! : Drum gear – do not lubricate!
For purposes of electric shock protection the machine is equipped with a neutral earthing system.
The socket for electric power supply should have its protection contact properly connected. During
first installation measure the shock protection efficiency (zeroing of the wiring).
Permissible voltage fluctuations are ±6% of rated value.
The connecting cable should be no longer than 20 m and of type OWY or OPL 3 x 2,5mm2
according to general rules of electric engineering.
Prior to switching on the machine check:
- operation of the drum driving gear by turning the drum manually
- if the connecting cable is not damaged and the switch is switched off.
Plugging and unplugging of the cable should be carried out with the switch in “off” position.
After all mentioned operations switch on the machine and watch it during idle work; check if drum
rotates uniformly, without rasp and jam and if the sense of rotation matches the arrow on the
drum.

Switch

Motor
BROWN

U2
Z1

Z2

Capacitor

BLACK

U1

BLUE

1

2

3

4

5

6

U

A1
YELLOW-GREEN

Wiring diagram
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A2

BLUE

L1

N
PE

10.3.

Operation

Mixer’s operation is of periodical type i.e. the order of works is as follows: charging of
components, mixing, discharging
The mixer should be started with the drum positioned vertically and charged after start.
Charging of the mixer according to the preset recipe is carried out manually (with a shovel, bucket
etc.). First pour part of water, pour cement and add aggregate and rest of water. The drum should
be set at the angle of 22 - 30° to the level. Mixing time is ca. 1,5 – 3 minutes. Discharging takes
place during drum’s rotation by tilting the drum down.

11. MAINTENANCE
Efficient operation and long lifetime of the concrete mixer depends on proper and careful
maintenance. The maintenance includes such operations as: cleaning of the machine after
operation (particularly the drum), inspection of screw joints, periodical lubrication of rotating parts
according to the lubrication plan, inspection of all important parts and removing of failures.
Periodical inspections, troubleshooting, removing of covers etc. should be carried out after
unplugging the machine. After building season or before longer standstill the machine should be
preventive overhauled. The mixer should be cleaned carefully, replace worn screws and nuts,
lubricate carefully and protect. Thanks to its simple structure the mixer is very easy to overhaul.
Worn or damaged stickers should be replaced by new ones; stickers are available at the
manufacturer or in retail.
11.1 Failures and troubleshooting
1. MOTOR DOES NOT ROTATE – check voltage in the socket
2. MOTOR ROTATES, DRUM NOT – groove belts is damaged, replace
3. DRIVING GEAR Z-12 MESHES INCORRECTLY WITH THE TOOTHED RING
- the gear is worn, replace.
4. MOTOR DAMAGED – contact an electrician

11.2. Replacement of cast iron toothed ring and driving gear
To replace the toothed ring or the driving gear first mark the drum axle position in the middle
yoke sleeve. Knock out spring pins from the sleeve and remove the drum from the yoke. Replace
the toothed ring. To replace the gear remove the gear from the shaft, put the new one and fasten
with pins. Check the bearings 6002 ZZ (6002 RS). After replacement put the drum axle into the
middle yoke sleeve as previously marked, match the openings, fasten with pins and check the
operation.
11.3. Lubrication and replacement of bearings
2. DRIVE SHAFT BEARINGS 6002 ZZ (6002 RS) – replace every 4 years.
3. DRUM SLEEVE BEARINGS 6207 – replace every 4 years (ca. 4000 operating hours).
4. DRUM GEAR – do not lubricate! After work clean the toothed ring and the gear from
sand and impurities and rinse with water.
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12. SPECIFICATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concrete mixer packed in cardboard box
(MK-165/BK, MK-180/BK):
Upper stand
Leg
Undercarriage frame
Road wheel
x2
Lower drum with yoke
Tilting wheel
Mixing blade x2
Gasket
Bottom drum
Drive unit
Bearing housing
Lower tie
A bag with joining parts
Assembly & operation manual

Concrete mixer packed in cardboard box
(MK-165/K):
• Upper stand
• Leg
• Undercarriage frame
• Road wheel
x2
• Lower drum with yoke
• Tilting wheel
• Mixing blade x2
• Gasket
• Bottom drum
• Drive unit
• Locking collar
• Plastic short bush
• Bearing housing
• A bag with joining parts
• Assembly & operation manual

13. DISASSEMBLY AND DISPOSAL
Minimum lifetime of a concrete mixer is 7 years.
In the case of extensive daily use – ca. 4 years.
After this period the machine should be disposed. Disposal requires no special utilization methods

14. THE WAY OF PREPARATION OF THE MORTAR
To incline the drum to the wanted position on the one or the other side. The nearest inclination to
the horizontal one gives the best mixing of the adhesive materials (mortar) but also it reduces a
capacity.
To pour some water into the drum, to add an aggregate (gravel or sand) and a cement. To fill the
drum with water during the loading. The table of the proportioning will facilitate to us a preparation
of the mortar.
The quantity of water is given approximately, and it depends on degree of humidity of the
aggregate. For the acquisition of a good mixing, leave the mixing drum for about 2 minutes. Not
to leave for a longer time to avoid the centrifuging of the materials. The quantities of components
are given approximately and cannot influence the responsibility of the mixers’ producer.

50kg

Proportioning of the concrete and the
mortar per 1 sack of the cement of 50 kg
Sand 0,2÷0,5 mm
Gravel 20mm

The concrete for foundation
The continuous footing
The reinforced concrete, the
plates, the lintels, the beams
The masonry mortar
The plaster mortar
The mortar for floors

120 liters
70 liters

160 liters
110 liters

Water
about 25 liters
about 25 liters

60 liters

90 liters

about 25 liters

110 liters
100 liters
200 liters

-

about 25 liters
About 25-30 liters
about 25 liters
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KARTA GWARANCYJNA
Betoniarka została wykonana zgodnie z obowiązującą dok. konstrukcyjną i technologiczną oraz obowiązującą zakład
Normą Zakładową.
WARUNKI GWARANCJI:
1) Gwarancja jest udzielana na sprawne działanie betoniarki na okres 12 m-cy od daty zakupu.
2) Czas trwania gwarancji nie może przekroczyć 24 m-cy od daty wysyłki betoniarki dystrybutorowi.
3) Gwarancja zobowiązuje producenta do usunięcia stwierdzonych przez użytkownika wad fabrycznych /wadliwe
wykonanie, użycie nieodpowiednich materiałów/. – w terminie 30 dni od daty wykrycia i zgłoszenia przez użytkownika
(sprzedawcę) reklamacji wraz z niniejszą kartą.
4) Gwarancja traci moc i ulega unieważnieniu w przypadkach: niewłaściwego przechowywania, użytkowania niezgodnego
z instrukcją obsługi, wykonywania napraw i przeróbek bez zgody producenta.
5) W ciągu 10 dni od daty odbioru należy betoniarkę sprawdzić pod względem kompletności i uszkodzeń mechanicznych.
Późniejsze reklamacje dotyczące kompletności i uszkodzeń transportowych nie będą uwzględnione.
6) Nie wypełniona i nie podpisana karta gwarancyjna jest nieważna.
7) W przypadku nie uznania reklamacji, wszystkie koszty związane z naprawami będzie ponosił użytkownik.

GARANTIJNYJ TALON
Wyveupom/nuta/ betonomevalka sdelana soglasno s ob/zywa[qej Konstruktiwno - tehnologi`eskoj dokumentaciej i
ob/zywa[qej zawod Zawodskoj Normoj.
USLOWI? GARANTII:
1.
2.
3.
4.
5.

Garanti/ da\ts/ na isprawnu[ rabotu w te`enii 12 mes/cew so dn/ prodaxi.
Wrem/ dejswi/ garantii ne moxet prewysit’ 24 mes/cew s daty wysylki betonomevalki distrib’[teru.
Garanti/ ob/zywaet proizwoditel/, i dejstwu[qu[ ot ego imeni posredni`esku[ firmu, w prodaxe.
Garanti/ ter/et zakonnu[ silu i ne dejstwuet w slu`a/h: neprawil’nogo hraneni/, nesootwetstwu[qego s
instrukciej obsluxiwani/, wypolneni/ remontow i pererabotok bez soglasi/ proizwoditel/.
Ne zapolnennyj i ne podpisannyj talon ne dejstwitelen.

GUARANTEE CERTIFICATE
Mentioned above concrete mixer was produced in accordance with valid technical documentation and valid Company
Standard.
GUARANTEE CONDITIONS:
1)
2)
3)
4)

Guarantee is given on efficient concrete mixers for period of 12 months from purchase date
Guarantee length of time cannot exceed 24 months from concrete mixer date of forwarding to distributor.
Guarantee is obligatory for producer and intermediary in Sale Company acting in producer’s name.
Guarantee is losing validity in case of wrong storage, using not in conformity with service manual, performing repairs
and modifications without producer’s approval
5)
Guarantee certificate is not valid when is not filled in and not undersigned.

...................................................
Data sprzedaży i podpis sprzedawcy
OTDEL KONTROL? KA~ESTWA
Sales date and signature

……………………………………
Pieczęć punktu sprzedaży
Data i pe‘/t= prodaxi
Stamp of point of sales
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
Dostawca (producent) ALTRAD POLAND S.A., 15-617 BIAŁYSTOK, ul. NOWOSIELSKA 6, POLSKA
DEKLARUJE Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, że wyrób:
BETONIARKA WOLNOSPADOWA
o parametrach:
-pojemność zasypowa max
-pojemność geometryczna

XMF-9/BK, MK-165/BK
-130 dm3
-165 dm3

MK-180/BK
-145 dm3
-180 dm3

Spełnia wymagania dyrektyw: 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE, 2000/14/WE
Rozporządzenia: MGP i PS z 10.04.2003 (Dz. U. 91/2003, poz. 858), MG z 21.10.2008 (Dz. U. 199/2008, poz. 1228),
MG z 21.08.2007 (Dz. U. 155/2007, poz. 1089)
oraz norm zharmonizowanych:PN-EN-12151/2008, PN-EN ISO 13857/2008, PN-EN-60204/2006,
PN-EN-60335-1/2002, PN-EN-55014/1999/2006, PN-EN ISO 12100-2/2008
•
•
•
•

Zastosowana procedura oceny zgodności jest zgodna z załącznikiem Nr. 6 do Dyrektywy Nr 2000/14/WE
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA – 85 dB
Zmierzony przez UDT-CERT W-wa poziom mocy akustycznej LWA –82 dB
Dokumentację posiada dział DTK ALTRAD POLAND S.A., kierowany przez pana Dariusza Momotko.

DEKLARACI? SOOTWETSTWI? - EU
Postawqik (proizwoditel’) ALЬTRAD POLAND S.A., 15-617 BELOSTOK, ul. NOWOSELЬSKA? 6, POLЬVA
Za/wl/[ s polnoj otwetstwennost’[, `to izdeli/:
BETONOMEVALKA TIPA

MK-165/K, MK-165/BK

MK-180/BK

Ob=\m zasypani/
Ob=\m barabana

-130 dm3
-165 dm3

-145 dm3
-180 dm3

Wypoln/[t trebowani/:
trebowani/: 2006/42/EC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC, 2000/14/EC
S cel’[ primeneni/ trebowanij zakl[`\
zakl[`\nnyh wo wseh derektiwah byli primeneny sledu[qie normy i tehni`eskie
prawila:
prawila:EN-12151/2008, EN-13857/2008, EN-60204/2006, EN-60335-1/2002, EN-55014/1999/2006, EN-12100-2/2008
Garantirowannyj urowen’ akusti`eskogo zwuka Lwa-nixe 85 dB
Измеренный UDT-CERT Варшава, уровень акустической силы Lwa- 82 dB

DECLARATION OF CONFORMITY
Supplier (producer) ALTRAD POLAND S.A. 15-617 BIALYSTOK, ul. NOWOSIELSKA 6, POLAND
DECLARES WITH FULL RESPONSIBILITY, that product:
that product: CONCRETE MIXER
Parameters:

drum capacity operational
drum capacity total

MK-165/K, MK-165/BK

MK-180/BK

3

-145 dm3
-180 dm3

-130 dm
-165 dm3

Is conform to the below directives regulations: 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE, 2000/14/EC
and technical standards and regulations: EN-12151/2008, EN-13857/2008, EN-60204/2006,
EN-60335-1/2002, EN-55014/1999/2006, EN-12100-2/2008
•
•
•
•

The applied procedure of conformity evaluation is conform to enclosed document N° 6 to Directive N° 2000/14/WE
Guaranteed noise power level : LWA = 85 dB
Sound Power Level measured by UDT-CERT Warszawa – LWA = 82 dB
Documentation is available at Construction Service ALTRAD POLAND S.A, managed by Mr. Dariusz Momotko.

Białystok, 01.2012r.

Zatwierdzam
Utwerxda[
Confirmation of responsible person

MODEL
TIP
CONCRETE MIXER TYPE

NR. FABRYCZNY / ROK PRODUKCJI
NO / DATA PRODUKCII
MACHINE SERIAL NUMBER / YEAR
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