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Instructiuni de utilizare pentru

BETONIERÃ
Ca ntita te de ma teria l:

125 L

~ 12 kg ciment (1/4 sa ci)
~ 1 roa bã

165 L

~ 25 kg ciment (1/2 sa ci)
~ 2 roa be

190 L

~ 38 kg ciment (3/4 sa ci)
~ 3 roa be

STIMATE CLIENT,
Vă mulţ umim c ă a-ţ i c ompărat o betonieră de la firma noastră. Construcţ ia betonierei
noastre respectă normele stric te europene.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ATENŢIE! Citiţ i acest manual de utilizare înainte de a începe să folosiţ i
betoniera.
ATENŢIE! Înainte de a deschide cutia, scoateţ i betoniera din priză. Nu
puneţ i betoniera în funcţ iune decât după ce capacul cutiei motorului
este montat pe cutie cu ajutorul şuruburilor prevăzute în acest scop.
ATENŢIE! Înainte de a efectua lucrări de întreţ inere sau reparaţ ii, scoateţ i
betoniera din priză.
ATENŢIE! Nu lubrifiaţ i niciodată roţ ile dinţ ate de angrenare.
Vă rugăm să respectaţ i a ceste instrucţ iuni pentru a putea menţ ine
betoniera în stare bună de funcţ ionare timp de mai mulţ i a ni.
Înainte de a pune în funcţ iune betoniera, citiţ i cu atenţ ie instrucţ iunile
privind utilizarea acesteia. Asiguraţ i-vă că aţ i înţ eles bine toate
instrucţ iunile!
UTILIZAREA BETONIEREI
Betoniera a fost fabricată pentru prepararea betonului şi a mortarului atât pentru o utilizare
personală, c ât şi pentru o utilizare profesională.
STOP! Este interzis să utilizaţ i betoniera în alt fel dec ât cele desc rise în ac est MANUAL DE
UTILIZARE. Este interzis să folosiţ i betoniera pentru a amesteca substanţ e inflamabile sau
explozive sau ingrediente destinate uzului alimentar.

- TREBUIE SĂ PRECIZĂM UTILIZATORUL ESTE SINGURUL RESPONSABIL PENTRU TOATE CONSECINŢELE ŞI DAUNELE
CAUZATE DE NERESPECTAREA ACESTUI MANUAL DE UTILIZARE A BETONIEREI ŞI PENTRU
UTILIZĂRILEINTERZISE!!!

RESTRICŢII
Chiar şi la utilizarea în scopurile menţ ionate, utilizarea corespunzătoare şi proiec tarea
betonierei, există un anumit risc atunc i c ând se foloseşte betoniera.
- Pericolul unei pene de c urent datorată c ablurilor de alimentare necorespunzătoare.
- Defec ţ iuni care pot duce la înc ărc area elec tric ă a anumitor părţ i ale betonierei sau a

întregii betoniere.
- Pericolul reprezentat de toate piesele rotative ale motorului şi c uvei. În special, dac ă
apărătoarea contac tului dintre roata dinţ ată de angrenare a motorului şi roata dinţ ată
de angrenare a c uvei este îndepărtată sau deteriorată intenţ ionat sau nu.
Pericolele menţ ionate mai sus pot fi reduse la minim dac ă utilizatorul respec tă
„INSTRUCŢIUNILEDEFOLOSIRE”, „MĂSURILEDESIGURANŢĂ” şi „UTILIZAREA BETONIEREI”.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ
STOP!
ACORDAŢI ATENŢIE INSTRUCŢIUNILOR URMĂTOARE. O LECTURĂ ATENTĂ ŞI RESPECTAREA
ACESTOR MĂSURI VOR ASIGURA ÎNDEPLINIREA TUTUROR CONDIŢIILOR NECESARE PENTRU
SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ ŞI A ALTORA.
Respec taţ i instruc ţ iunile şi măsurile de siguranţ ă în SPAŢIULDELUCRUal betonierei.
Atunci când luc raţ i c u c iment sau aditivi, asiguraţ i-vă c ă nu există praf excesiv. Purtaţ i
echipamente de protecţ ie (haine, mănuşi, ochela ri şi mască de protecţ ie împotriva
prafului) atunc i c ând umpleţ i şi când goliţ i c uva betonierei.
Nu aşezaţ i betoniera decât pe suprafeţ e de lucru orizontale şi plate. Spaţ iul de luc ru din
jurul betonierei trebuie să fie c urat pentru a evita căderea utilizatorului sau a altor persoane
pe betonieră. Este nec esar să se asigura o iluminare corespunzătoare a spaţ iului de luc ru
din jurul betonierei. Interzic eţ i ac cesul în spaţ iul de luc ru al altor persoane. Copii sub 16
ani nu sunt autorizaţ i să utilizeze betoniera. Betoniera nu poate fi utilizată dec ât în
conformitate c u funcţ iile descrise în secţ iunea UTILIZAREA BETONIEREI. Nu modificaţ i
betoniera sau piesele betonierei. Piesele defecte sau deteriorate trebuie să fie înloc uite cu
piese originale. Betoniera nu poate fi utilizată dec ât dac ă toate apărătoarele de
protecţ ie mecanic e şi elec trice sunt intac te. Toate avertismentele de pericol şi măsurile
de siguranţ ă c are se găsesc pe betonieră trebuie să fie bine vizibile şi intacte.
Este interzis să atingeţ i cu MÂNA cuva în rotaţ ie sau să introduceţ i unelte în aceasta.
PIESEÎN ROTAŢIE!
Nu umpleţ i şi nu goliţ i c uva atunci c ând aceasta este în rotaţ ie (motorul este pornit).
Respec taţ i sensul de rotaţ ie al c uvei. VEZI INDICATORULde pe c uvă!
Betoniera nu este destinată transportului pe şosea sau remorc ării. Ea este destinată
transportului în vehic ul sau în remorc ă. Ea nu poate fi deplasată pe şantier dec ât manual.

ATENŢIEPERICOL!
ASIGURAŢI-VĂ CĂ AŢI SCOSŞTECHERULDIN PRIZĂ ÎN CAZ DE:
- deplasare şi transport,
- curăţ are, întreţ inere şi reparaţ ii,
- înainte de a deschide cutia motorului.

AVERTISMENT!
Clasa de protec ţ ie II nu este menţ inută dec ât dacă se folosesc numai materiale
originale la reparaţ ii şi dac ă distanţ ele de izolare rămân nesc himbate.
Datorită modului ei de izolare betoniera poate fi conectată direct la o priză obişnuită. Nu

este nec esară o priză distinc tă pentru utilizarea pe şantier. O priză obişnuită (230 V)
protejată c u o siguranţ ă de 10 A este sufic ientă. Betoniera nu poate fi utilizată dec ât dac ă
cutia motorului şi elementele sale au fost montate c onform indicaţ iilor din ac est manual.
Clasa de protec ţ ie nu este menţ inută decât dacă se folosesc piese originale la reparaţ ii
şi dacă distanţ ele de izolare rămân nesc himbate.

SIGURANŢA ELECTRICĂ
PERICOL DE MOARTE ÎN CAZUL NERESPECTĂRII ACESTOR MĂSURI!
Cablul de alimentare trebuie să fie conform cu norma IEC 245-4 1980 (DIN 57 282) şi să
poarte menţ iunea H 07 RN-F sau să fie un model ec hivalent. Diametrul firelor elec tric e
2
trebuie să fie de cel puţ in 3 x 1,5 mm . Acest diametru este suficient pentru un c ablu de
alimentare de o lungime mai mică de 25 m. Pentru c ablurile mai lungi de 25 m, diametrul
2
trebuie să fie de c el puţ in 3 x 2,5 mm . Cablurile trebuie să fie protejate împotriva
deteriorărilor mecanice şi să fie complet etanşe la stropirea c u apă. Cablul trebuie să fie
verificat înainte de oric e utilizare şi să îndeplineasc ă cele două condiţ ii de mai sus. Nu
folosiţ i niciodată un c ablu de alimentare deteriorat sau nec orespunzător în nic i o
circumstanţ ă. La aşezarea c ablului de alimentare asiguraţ i-vă că ac esta nu este presat
sau îndoit. Asiguraţ i-vă că nu există nic i un corp străin sau impurităţ i pe ştec ăr pentru a
evita un sc urt-circuit. Nu folosiţ i racorduri elec trice improvizate. Nu deconectaţ i nic iodată
dispozitivele de siguranţ ă şi nu le opriţ i nic iodată. Numai un elec trician calific at, care
trebuie să respecte reglementările în vigoare, este autorizat să efec tueze reparaţ iile
tuturor racordurilor electric e. Numai produc ătorul sau un tehnician c alificat pot efectua
reparaţ ii ale pieselor electrice.

PORNIREA
CITIŢI TOATE MĂSURILE DE SIGURANŢĂ

INSTALAREA BETONIEREI
Pentru montarea betonierei, c onsultaţ i instrucţ iunile de montare. Aşezaţ i betoniera pe o
suprafaţ ă solidă, plană şi orizontală. În caz de pericol de alunec are al betonierei din
cauza unei suprafeţ e în pantă, betoniera riscă să se răstoarne. Verific aţ i stabilitatea
betonierei. La pornirea betonierei, asiguraţ i-vă că c uva betonierei nu se poate goli
acc idental.

PORNIREA ŞI OPRIREA BETONIEREI
NU UITAŢI!!
Să vă asiguraţ i c ă toate măsurile de siguranţ ă prevăzute şi menţ ionate sunt respec tate şi
că toate piesele au fost montate c orect. Să c itiţ i şi să vă asiguraţ i c ă aţ i înţ eles bine şi c ă
aţ i memorat măsurile de siguranţ ă. Întrerupătorul de pornire/oprire al betonierei se
găseşte pe aceeaşi c utie c u priza. El este instalat pe cutia care conţ ine motorul elec tric.
Întrerupătorul este protejat împotriva stropirii c u apă. În c az de pană de c urent, motorul
betonierei se opreşte automat. Apăsaţ i din nou întrerupătorul pentru a porni din nou
betoniera.

PROTECŢIA MOTORULUI
În caz de supraînc ărc are a motorului, se produce o
supraîncălzire a motorului. Înainte de a-l porni din nou c u
ajutorul întrerupătorului este necesar să aşteptaţ i c a
motorul să se răc easc ă.

UTILIZAREA BETONIEREI
PREPARAREA BETONULUI ŞI A MORTARULUI
Pentru a prepara beton sau mortar, cuva de amestecare trebuie să fie blocată într-o
anumită poziţ ie. Numai poziţ ia corespunzătoare a betonierei asigură rezultate optime
ale amestec ului şi buna funcţ ionare a betonierei.

ESTEINTERZISĂ PORNIREA BETONIEREI ATUNCI CÂND CUVA ESTEPLINĂ!
ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE VERIFICAŢI DACĂ CUVA ESTE PLINĂ SAU GOALĂ. DACĂ
ESTE NECESAR GOLIŢI CUVA. ROTIŢI CUVA ÎN POZIŢIA DE GOLIRE, ŞI APOI APĂSAŢI
ÎNTRERUPĂTORULPENTRUA PORNI ROTIREA CUVEI.
ÎN TIMPULROTIRII, ŢINEŢI BINEMÂNERULDEROTIRE.
1. Trageţ i mânerul de rotire pentru a debloca cuva în poziţ ie vertic ală.
2. Alegeţ i una dintre poziţ iile de amestec are (beton sau mortar) rotind mânerul.
POZIŢII PEDISCULDEREGLARE
1. mortar
2. beton
3. golire-c urăţ are
4. transport
RESTRICŢII COMPLEMENTAREDESIGURANŢĂ
Nu umpleţ i şi nu goliţ i c uva betonierei dec ât atunc i c ând motorul este în func ţ iune sau
atunci când c uva este în rotaţ ie. Verific aţ i stabilitatea betonierei.
Procedura de fabricaţ ie a betonului sau a mortarului
1. Turnaţ i apă şi materialul de bază (pietriş, nisip).
2. Adăugaţ i agentul de legare (c iment, var).
3. Repetaţ i etapele 1 şi 2 până la obţ inerea c antităţ ii dorite.
4. Amestec aţ i materialele până c ând se obţ ine o masă omogenă.

Consultaţ i un c onstructor profesionist pentru a verific a cantităţ ile exac te de material de
bază, de agent de legare şi de apă care sunt nec esare pentru obţ inerea unui amestec
de calitate.

GOLIREA CUVEI DE AMESTECARE
ŢINEŢI BINE MÂNERUL DE ROTIRE ÎN TIMPUL ROTIRII
1. Deblocaţ i mec anismul de rotire trăgând
mânerul în direc ţ ia dumneavoastră.
2. Rotiţ i uşor cuva trăgând de mâner.
3. Blocaţ i c uva în poziţ ia de golire astfel înc ât
amestecul să nu curgă prea brusc.
4. Repetaţ i procedura de golire.

TRANSPORT
Scoateţ i betoniera din priză înainte de a o
transporta.

DEPOZITAREA
Trebuie să respectaţ i acest manual de utilizare pentru a prelungi durata de viaţ ă a
betonierei şi pentru a asigura o bună utilizare în viitor. După c urăţ are trebuie obligatoriu să
aşezaţ i cuva betonierei în poziţ ia 4 (vezi instrucţ iunile de transport). Depozitaţ i betoniera
într-un loc uscat şi aerisit. Dac ă nu intenţ ionaţ i să folosiţ i betoniera în perioada imediat
următoare, trebuie să slăbiţ i c ureaua de transmisie (c ureaua motorului). Pentru a slăbi
cureaua, slăbiţ i şuruburile de racordare c are menţ in c utia motorului şi cadrul betonierei şi
ridicaţ i uşor cutia motorului c u c irc a 2 c m în sus. Procedând astfel veţ i prelungi durata de
viaţ ă a betonierei. În timpul slăbirii curelei fiţ i atenţ i c a aceasta să nu cadă din cauza
unei ridic ări exc esive a c utiei motorului în sus. Procedura de strângere a curelei este
procedura inversă. Trebuie să slăbiţ i şuruburile de racordare c are menţ in c utia motorului.
Apăsând mai tare împingeţ i cutia motorului în jos. Strângeţ i şuruburile. Asiguraţ i-vă că
cuva se roteşte puţ in mai greu. Aceasta înseamnă c ă cureaua este destul de strânsă.
Dacă c uva se roteşte uşor, ac est luc ru înseamnă că c ureaua a c ăzut de pe roata de
transmisie. În acest c az trebuie să demontaţ i capac ul c utiei şi să puneţ i la loc c ureaua.
Asiguraţ i-vă c ă c ureaua este aşezată corec t pe axul motorului elec tric. În caz contrar,
cureaua va cădea din nou de pe roata de transmisie şi va fi deteriorată. Ac est lucru va
duce la o diminuare considerabilă a duratei de viaţ ă a c urelei, şi este posibil să se rupă.
(Vezi măsurile de siguranţ ă în timpul desc hiderii cutiei, şi legenda simbolurilor).

CURĂŢAREA
AVERTISMENTE COMPLEMENTARE DE SIGURANŢĂ
Scoateţ i ştecherul din priză înaintea oricărei operaţ iuni de curăţ are!
Este interzis să procedaţ i la curăţ are, mai ales cu apă, atunci când capac ul cutiei
motorului nu este montat corec t.
Opriţ i betoniera apăsând pe întrerupător, scoateţ i ştec herul din priză atunc i c ând trebuie

să vă folosiţ i mâinile sau o unealtă pentru a curăţ a betoniera. Nu porniţ i betoniera în
timpul c urăţ ării. Nu expuneţ i cutia motorului (motorul) şi întrerupătorul la un jet direc t de
apă. Ac est luc ru se aplic ă şi pentru orific iile de admisie şi de evacuare a aerului pentru
răc irea motorului.

CURĂŢAREA
Cu ajutorul mânerului de rotire, aşezaţ i cuva betonierei în poziţ ia 3. Curăţ area este
obligatorie după fiec are utilizare. Pentru a curăţ a interiorul c uvei, utilizaţ i o spatulă şi o
perie metalic ă şi clătiţ i c u un jet de apă. Eliminaţ i imediat resturile de beton sau de mortar
de pe roţ ile dinţ ate de angrenare.

ÎNTREŢINEREA
Betoniera este c onc epută şi fabricată astfel încât să nu necesite măsuri spec iale de
întreţ inere. NU LUBRIFIAŢI NICIODATĂ ROŢILE DINŢATE DE ANGRENARE!!! Trebuie să
respectaţ i INSTRUCŢIUNILE privind c ontrolul funcţ ionării betonierei c are sunt date în
cadrul INSTRUCŢIUNILOR privind măsurile de siguranţ ă şi de func ţ ionare, de utilizare şi de
depozitare. Asiguraţ i-vă că cuva betonierei se învârte încet. Verificaţ i dac ă şuruburile sunt
bine strânse.

REPARAŢII
Scoateţ i întotdeauna ştecherul din priza electrică înainte de a efectua orice
reparaţ ie!
Opriţ i betoniera şi scoateţ i-o din priză. Nu porniţ i nic iodată betoniera în timpul
reparaţ iilor. În caz că este nec esar să demontaţ i sau să dec onec taţ i dispozitive de
protecţ ie, ac estea trebuie să fie montate la loc şi repuse în funcţ iune după terminarea
lucrărilor. Reparaţ iile pieselor elec trice nu pot fi efectuate dec ât de un depanator
calificat. Nu folosiţ i decât piese de sc himb originale.

PIESE DE SCHIMB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 Cuvă
1 Roată de angrenare mică
2 Suport motor 6003 (2RSR)
1 Motor electric
1 Cutia motorului electric
1 Roată de transmisie
1 Curea
2 Ac Ø 6x40
1 Cadrul cuvei

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1 Cadrul beto nierei
1 Suport cu pic ior
1 Suport pentru roţ i
2 Roată
2 Suport cuvă 6003 (2RSR)
1 Struc tura mânerului
1 Arc
1 Mâner din plastic 25 c m

INFORMAŢII TEHNICE
Motor
Tip
Clasă de protecţ ie
Tip de protecţ ie
Volum
Nivel de zgomot
(LPA)
Greuta te aprox.
Dimensiuni
AxBxC (cm )
Articol nr.
Certificat

P1= 700W/S1= (6-25%)ED230V/50Hz/2,6A 2700 min -1
* P1= 850W/S1= (6-25%)ED230V/50Hz/3,9A 2700 min-1
125LS/LP
165LS/LP
* 190LS/LP
II
II
II
IP44
IP44
IP44
125L ± 5%
160L ± 5%
175L ± 5%
75 dB(A)
75 dB(A)
75 dB(A)
58kg
114x72x134

65,5kg/58,5kg
122x79x135,5

68,5kg/61,5kg
122x79x143,5

106001/106002
RWTUW GS 01121

106011/106012
RWTUW GS 03023

106016/106017
RWTUW GS 03024

