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Het zorgvuldig naleven van onderhavige gebruiksaanwijzing en 
de aanwijzingen betreffende de bediening en het onderhoud zal 
zorgen voor een aanzienlijke verlenging van de levensduur van 

de betonmolen en voor meer tevredenheid bij de gebruiker.  
Onderhavige gebruiksaanwijzing maakt integraal deel uit van het 

toestel. 
 



 
CONFORMITEITSVERKLARING 

(Gelijkvormigheidsattest) 
 

Het product leeft de geldende normen en veiligheidsvoorschriften na. 
 

De leverancier (producent) 
ALTRAD SPOMASZ SA 

15-617 BIALYSTOK, ul. NOWOSIELSKA 6 
POLAND 

 
verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid, 

 

dat het product: BETONMOLEN MK-145/B MK-165/B MK-180/B 
 MK-145/BK MK-165/Bk MK/180/BK 
- totale capaciteit mengtrommel 145 dm3 165 dm3 180 dm3 
- operationele capaciteit mengtrommel 115 dm3 130 dm3 145 dm3 
- verbruik 700 W 700 W 800 W 
- gewicht 68 kg 70 kg 72 kg 

 
conform de onderstaande richtlijnen en reglementeringen is: 

 
MACHINERICHTLIJN Nr. 98/37/EG 

LAAGSPANNINGSRICHTLIJN Nr. 73/23/EEG 
ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT Nr. 89/336/EEG 

GELUIDSEMISSIE Nr. 2000/14/EG 
 

Geluidsvermogen gemeten door 
de Poolse Technische Dienst UDT-CERT in Warschau –Lwa = 82 dB 

Gegarandeerd geluidsvermogen : 88 dB 
 

en de onderstaande technische normen en voorschriften naleeft: 
EN-60204-1/92, EN-292/91, EN-294/91, EN-55014/90 

 
Bialystok, 2007 r. Bekrachtiging verantwoordelijke 

[handtekening] 



 
INHOUDSOPGAVE 

 
 

1. ALGEMEEN ..................................................................................................................... 4 

2. GEBRUIK ......................................................................................................................... 5 

3. TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................................................ 5 

4. TECHNISCHE BESCHRIJVING ...................................................................................... 6 

5. GELUID ........................................................................................................................... 6 

6. VEILIGHEID ..................................................................................................................... 6 

7. TRANSPORT EN OPSLAG ............................................................................................. 7 

8. MONTAGE ..................................................................................................................... 18 

9. ONDERDELEN .............................................................................................................. 19 

10. GEBRUIKSAANWIJZING ............................................................................................ 21 

11. ONDERHOUD ............................................................................................................. 22 

12. SPECIFICATIES .......................................................................................................... 23 

13. DEMONTAGE EN VERWIJDERING ........................................................................... 24 

14. MORTEL MAKEN ........................................................................................................ 24 

 



 

1. ALGEMEEN 
 

1. U vindt het type en de technische basisgegevens terug op het typeplaatje op de 
motorkap. 

2. Onderhavige gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het toestel. Door de 
handleiding zorgvuldig door te nemen, vooral wat de montage, de 
stroomvoorziening en de werking betreft, kan u op een veilige en probleemloze 
manier werken met de betonmolen. 

3. Controleer bij aankoop of het toestel volledig is zoals beschreven op pagina 12 
van onderhavige gebruiksaanwijzing. Controleer ook of de aankoopdatum vermeld 
staat op het garantiebewijs. 

4. De betonmolen is een elektrisch toestel klasse II. Om de gebruiker te beschermen 
tegen elektrische schokken is het toestel uitgerust met een duurzame isolerende 
kap. De bescherming tegen elektrische schokken hangt niet af van de installatie 
en de stroomvoorziening. 

5. Het toestel is uitgerust met een schakelaar die automatisch de motor uitschakelt 
bij het uitvallen van de stroomvoorziening. Om het toestel herop te starten moet u 
de schakelaar opnieuw inschakelen. 

6. Om aan te sluiten op het net maakt het toestel gebruik van een kabel van het 
OWY type 2 x 1,5 mm2 met een 2p stekker. Aanbevolen kabellengte – 10 m 

7. Gelieve bij klachten, bestellingen van reserveonderdelen, enz. het type door te 
geven, alsook de productiedatum en het serienummer. 

8. Indien u twijfelt of indien u problemen ondervindt, contacteer dan: 

• de fabrikant – adres en telefoonnummer op de voorpagina van 
onderhavige gebruiksaanwijzing 

• de verkoper 
9. Tijdens het gebruik moet de betonmolen op een harde en effen ondergrond staan. 

De maximum toegelaten afwijking van de ondergrond is 2°. 
10. De fabrikant behoudt zich het recht voor om aanpassingen te doen die de werking 

van het toestel verbeteren maar die niet in onderhavige gebruiksaanwijzing 
vermeld staan. De basiskenmerken van het product blijven echter behouden. 

 
 

11. U mag niet met het toestel werken terwijl de motorkap openstaat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  GEBRUIK 
 
Deze elektrisch aangedreven betonmolen type MK wordt gebruikt voor het mengen van 
beton, mortel en losse materialen. 
Gebruik voor andere doeleinden wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. 
 

3.  TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Onderdeel eenheid MK145/B MK145/BK Mk165/B Mk165/Bk MK180/B MK180/BK 

Capaciteit 
mengtrommel, totaal 

dm3 145 165 180 

Capaciteit 
mengtrommel, max. 

dm3 115 130 145 

Stroomverbruik P1 W 700 700 800 

Stroomtoevoer V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Snelheid 
mengtrommel rpm 

rpm 23±1 23±1 23±1 

Afmetingen:    lengte mm 1270 1295 1295 

                     breedte mm 735 735 735 

                     hoogte mm 1355 1405 1440 

Vulhoogte mm ~1000 ~1000 ~1000 

Leeghoogte mm ~600 ~600 ~600 

Staander - gelast geschroefd gelast geschroefd gelast geschroefd 

Gewicht kg 68 70 72 
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Fig. 1. Betonmolen – algemeen [mengtrommel, motorkap, draagbeugel, onderstel, 
dwarsverbinding, poot, voetrem, handwiel] 



 

4. TECHNISCHE BESCHRIJVING 
 
De betonmolen bestaat uit de volgende elementen: 

• De versies MK145/BK, MK165/Bk, MK180/BK: de dwarsverbinding is gelast op 
de stangen waarbij langs de ene kant de poot vastgeschroefd is en langs de 
andere kant het onderstel met de wielen.  

• De versies MK145/B, MK165/B, MK180/B: de staanders zijn volledig gelast. 
Andere sets zijn vastgeschroefd aan de staander. 

• Een draagbeugel met mengtrommel gedragen door lagers; de mengtrommel is 
uitgerust met een tandkrans en met mengschoepen binnenin. 

• Een kantel- / remsysteem met een handwiel, een remschijf en een 
verbindingsstang met veer 

• Een trommelaandrijving met eenfasige motor, een V-riem overbrenging en een 
koppeling. De koppeling bestaat uit een aandrijfmechanisme z12 en een 
gietijzeren tandkrans Z144.  

• De bekabeling bestaat uit een motor, een schakelaar, kabels, een stekker en 
een insolerende behuizing. 

 
De werking van de betonmolen is periodiek, i.e. de bediening verloopt als volgt: 

• vullen met bestanddelen 

• mengen 

• legen 
De mengtrommel moet in een hoek van 22 -30° geplaatst worden tov het horizontaal vlak. 
De betonmolen wordt ingeschakeld dmv een drukknop op de geïsoleerde motorkap. 
 

5. GELUID 
 
Het LA-geluidsniveau van de betonmolen in de omgeving bedraagt ongeveer: 
LA = 73 - 76 dB (A). 
Gelijkaardig geluidsniveau bedraagt: 
LAEQ = 70 - 73 dB (A) 
 

6. VEILIGHEID 
 
Om veilig met de betonmolen te kunnen werken en om de betonmolen veilig te 
onderhouden, moeten de volgende regels nageleefd worden: 

• Voordat u begint, leest u aandachtig onderhavige gebruiksaanwijzing. 

• Kinderen mogen niet met de betonmolen werken. 
 
 
 

OPGELET!  Het is ten strengste verboden om met de betonmolen te werken  
zonder de motorkap. 

 

 

• Terwijl het toestel werkt, mag u geen onderhoud of herstelling uitvoeren. Voordat u de 
kap wegneemt, een periodieke controle uitvoert of problemen opspoort, … moet u 
eerst de stekker uit het stopcontract trekken. 

• Zodra het toestel gestopt is met werken, mag u de stekker uit het stopcontact trekken. 

• Voordat u het toestel verbindt met het net, moet u kijken of de kabel niet beschadigd is 
en moet u het toestel op “0” zetten. 



• Enkel een ervaren elektricien mag werkzaamheden uitvoeren aan de motor en de 
bekabeling. 

• Bij het mengen van kalkspecie moet het personeel handschoenen dragen en een 
stofbril. 

• Om het veilig te houden moet de betonmolen manueel op een voertuig geladen worden 
door twee – of drie – man. 

VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – lees de gebruiksaanwijzing 
2 – kinderen mogen niet met het toestel werken 
3 – sluit het toestel niet aan op het net indien de kabel of/en de stekker beschadigd zijn. 
4 – gebruik het correcte elektrische materiaal (stekker, stopcontact, kabel) met een 
gecontroleerde bescherming tegen elektrische schokken 
5 – trek de stekker van het toestel uit voordat u het toestel herstelt of onderhoudt  
 
Zorg ervoor dat alle aanwijzingen en tekens goed leesbaar zijn (niet beschadigd of vuil). 
Beschadigde of onleesbare aanwijzingen en tekens moeten vervangen worden door 
nieuwe exemplaren die u kan verkrijgen bij de fabrikant of in de kleinhandel. 
 
Gevaren bij de werking 
a) als gevolg van werken met of transporteren van het toestel 

• elektrische schok door: 
- schade aan de stroomtoevoerkabel 
- te werken met een beschadigde of verwijderde motorkap 
- inefficiënte aarding of gebrek aan aarding 

• de betonmolen valt om door de oneffen ondergrond 

• verwondingen als gevolg van werkzaamheden aan het toestel tijdens de werking van 
de betonmolen 

b) als gevolg van onderhoud en schoonmaak van het toestel 

• verwondingen als gevolg van: 
- insteken van handen, schop, enz. in de mengtrommel of schoonmaken tijdens de 

werking van het toestel 
- vastzitten en binnentrekken van de hand (of losse kledij) in de aandrijving bij het 

leunen tegen de mengtrommel 
- leunen tegen de mengtrommel 

 

7. TRANSPORT EN OPSLAG 
 
De betonmolens MK145/BK, MK165/BK en MK180/BK worden geleverd in een kartonnen 
verpakking, gedeeltelijk gemonteerd. 
De betonmolens MK145/B, MK165/B en MK180/B worden volledig gemonteerd geleverd. 
U mag de betonmolen met om het even welk voertuig transporteren. Zorg ervoor dat u de 
doos niet laat vallen of omvallen. 

 



Het volledig gemonteerde toestel wordt manueel geladen door een groepje van twee – of 
drie – personen. Het toestel mag niet verschuiven. U kan dit verhinderen door de voet aan 
de vloer te nagelen en de wielen te blokkeren. 
De betonmolen moet beschermd worden tegen mechanische beschadiging en corrosie. 
Wanneer het toestel op de grond staat, mag één persoon het toestel alleen verplaatsen. 



Montage-instructies betonmolen 

MK145/Bk, MK165/Bk, MK180/Bk 

 

 



1. Montage van het wiel 

huls 

afdichtring 

wiel 200 

 



 

2. Montage van de staander 

Afdichtring 8,5 

Bout M8x70 

Moer M8 

 



 

3. Montage van de voetrem 

Moer M8 

Afdichtring 8,5 

Bout M8x25 

Voetrem 

 
4. Montage van de draagbeugel op de staander 

Afdichtring 8,5 

Bout M8x70 

Moer M8 

 



 

5. Montage van het handwiel 

Handwiel 

Afdichtring 8,5 

Moer M8 

Bout M8x25 

 



 

6. Montage van de mengschoep 

Mengschoep 

Moer M8 

Afdichtring AL8,5 

Bout M8x25 

 



 

7. Montage van de dichting 

Fout 

Juist 

Dichting 

 



 

8. Montage van de mengschoep bij de mengtrommel 

Volgorde montage mengschoep 

1. bout M6x25 

2. bovenkant trommel 

3. afdichtring AL 8,5 

4. mengschoep 

5. afdichtring AL 6,5 

6. moer M6 

Volgorde montage trommel 

Bout M6x16 

Afdichtring 6,5 

 



 

9. Montage van de aandrijving 

Moer M8 

Afdichtring 8,5 

Aandrijving 

Bout M8x70 

 



8. MONTAGE 

 
De montage van de gedeeltelijk gemonteerde betonmolens MK145/BK, MK165/BK, 
MK180/BK moet gebeuren op basis van onderhavige gebruiksaanwijzing. 
 
Gereedschap nodig voor de montage: 

• twee moersleutels nr. 13 

• moersleutel nr. 10 

• schroevendraaier 
 
Montage van de aandrijving 
 
Plaats de aandrijving op de drijfas zodat het drijfmechanisme past in de opening van de 
poelie. Schroef daarna het aandrijfblok vast op de staander met twee M8X70-schroeven 
met ronde afdichtringen ø8,5. Na de montage moet u het draaien van de mengtrommel 
manueel verifiëren. 
 
 

 
 

Fig. 2 Aandrijving MK-145/B, MK-145/BK 
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Fig. 3. Aandrijving  MK-165/B, MK-165-BK, MK180/B, MK180/BK 
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Fig 4. 

9. ONDERDELEN 
 

Beschrijving 

Nr. 

Hoeveelheid 

Opmerkingen MK145 MK165 MK180 

/B /BK /B /BK /B /BK 

Gelaste staander 11 1 - 1 - - -   
Dwarsverbinding 11Bk - 1 - 1 - -   
Gelaste staander 11a - - - - 1 -   
Dwarsverbinding 11Bka - - - - - 1   
Poot 12 - 1 - 1 - 1   



 

Beschrijving 

Nr. 

Hoeveelheid 

Opmerkingen MK145 MK165 MK180 

/B /BK /B /BK /B /BK 

Onderstel 13 - 1 - 1 - 1   
Wiel 200 14 2 2 2 2 2 2   

Afdichtring  143 2 2 2 2 2 2   

Trommelbodem + beugel  200 1 1 1 1 - -   

Trommelbodem + beugel 200a - - - - 1 1   

Trommelbodem 21 1 1 1 1 - -   

Trommelbodem 21a - - - - 1 1   

Bodemsteunring 211 1 1 1 1 1 1   
Onderste steunring 212 1 1 1 1 1 1   

Trommelas 213 1 1 1 1 1 1   

Lager 6207 ZZ (2RS) 214 2 2 2 2 2 2 Commercieel 

Tandkrans Z144 22 1 1 1 1 1 1   

Beugel 23 1 1 1 1 1 1   
Aandrijfmechanisme Z-12 met 
as 

240 1 1 1 1 1 1   

Aandrijfas 24 1 1 1 1 1 1   

Aandrijfmechanisme Z12 241 1 1 1 1 1 1   

Afdichtring 244 1 1 1 1 1 1   

Afdichtring 35,5x15,1x1 245 2 2 2 2 2 2   

Lager 6002 ZZ (2RS) 242 2 2 2 2 2 2 Commercieel 

Verende stift 5x45 243 3 3 3 3 3 3 Commercieel 

Borgring Z15 246 1 1 1 1 1 1 Commercieel 
Borgring Z38 233 1 1 1 1 1 1 Commercieel 

Afdichtring 38x0,8 234 1 1 1 1 1 1   

Wiellager 231 1 1 1 1 1 1   
Trommelopening MK145/B, 
/BK 

25 1 1 - - - -   

Trommelopening MK165/B, 
/BK 

25 - - 1 1 - -   

Trommelopening MK180/B, 
/BK 

25 - - - - 1 1   

Dichting 251 1 1 1 1 1 1   

Mengschoep 28 2 2 2 2 2 2   
Bescherming aandrijfpen 32 1 1 1 1 1 1   

Bescherming kantelpen 33 1 1 1 1 1 1   

Voetrem 34 1 - 1 - 1 -   

Stuk voetrem bovenaan 35 - 1 - 1 - 1   

Stuk voetrem onderaan 36 - 1 - 1 - 1   

Veer 37 1 1 1 1 1 1   

Verende stift 6x40 38 1 1 1 1 1 1 Commercieel 
Bescherming klein 
drijfmechanisme 

39 1 1 1 1 1 1   

Handwiel 42 1 1 1 1 1 1   
Aandrijfblok MK145/B, /BK 90 1 1 - - - -   
Aandrijfblok MK165/B, /BK 
Aandrijfblok MK180/B, /BK 

 
90a 

- - 1 1 1 1  

Basismotor MK145/B, /BK 91 1 1 - - - -   
Basismotor MK165/B, /BK 
Basismotor MK180/B, /BK 

91a - - 1 1 1 1  

Motorkap 92 1 1 1 1 1 1   
Schakelaar 93 1 1 1 1 1 1   



Elektrische motor 94 1 1 1 1 1 1   
Poelie 95 1 1 1 1 1 1   
Condensator 10µF 941 1 1 1 1 - -   
Condensator 12µF 941a - - - - 1 1   

V-riem PU type 610J5 950 1 1 1 1 1 1   

 
Eventuele bestellingen voor reserveonderdelen moeten geplaatst worden bij de fabrikant 
of de verkoper. De bestelling moet de naam van het onderdeel vermelden, alsook het 
catalogusnummer. Onderdelen die niet vermeld staan in de lijst met reserveonderdelen 
moeten rechtstreeks bij de fabrikant besteld worden. 
 
 
 

10. GEBRUIKSAANWIJZING 
 

10.1. Gekwalificeerd en bevoegd personeel 

 
De betonmolen mag enkel bediend worden door volwassenen die onderhavige 
gebruiksaanwijzing doorgenomen hebben en die de aanbevelingen op het vlak van 
veiligheid, bediening en onderhoud in de gebruiksaanwijzing volgen, evenals de algemene 
veiligheidsrichtlijnen. 
Het personeel moet: 

- de betonmolen proper houden, 
- regelmatig controles uitvoeren, 
- de algemene veiligheidsrichtlijnen naleven. 

 

10.2. Voorbereiding 

 
Verwijder al het vuil en het stof van de betonmolen, vul de olie en het vet waar nodig bij 
(markering met rode punten) zoals beschreven in het smeerplan en plaats het toestel op 
een stabiele en effen ondergrond. 
De elektrische motor van de aandrijving moet aangesloten worden op een 230 V / 50 Hz 
stroomtoevoer. De spanningsschommelingen mogen ±6% bedragen. De betonmolen is 
een elektrisch toestel klasse II. Met het oog op de bescherming tegen elektrische 
schokken is het toestel uitgerust met een duurzame isolerende kap. De bescherming 
tegen elektrische schokken hangt niet af van de installatie en van de stroomtoevoer. 
Gebruik een kabel type OWY 2 x 1,5 mm2 bij een lengte tot 10 m of 2 x 2,5 mm2 bij een 
lengte van meer dan 10 m met een 2pS122 stekker. 
 
 

OPGELET!   Gebruik het toestel niet zonder isolerende kap voor de  
aandrijving. 

 

 
Voordat u het toestel inschakelt, moet u het volgende controleren: 

• werking van de aandrijving van de mengtrommel door de mengtrommel manueel rond 
te draaien 

• eventuele beschadiging van de verbindingskabel en een uitgeschakelde schakelaar. 
 
Als u de kabel aansluit of uittrekt, dan moet de schakelaar uitgeschakeld zijn. Nadat u al 
het nodige gedaan hebt, kan u het toestel inschakelen (mengtrommel verticaal) en kijken 
of alles prima functioneert met een lege trommel. Kijk of de mengtrommel op een uniforme 
manier ronddraait, zonder dat de trommel ergens schuurt of blokkeert. Kijk of de 
mengtrommel tegen de wijzers van de klok in draait.  



 
10.3. Bediening 

 
De werking van de betonmolen is periodiek, i.e. de bediening verloopt als volgt: vullen met 
bestanddelen, mengen en legen. 
Bij de opstart moet de mengtrommel van de betonmolen verticaal staan en daarna gevuld 
worden. 
Het vullen van de mengtrommel gebeurt manueel (met een schop, emmer, enz.). Eerst 
giet u het water erin, daarna cement en tot slot voegt u de toeslagstoffen en de rest van 
het water toe. De mengtrommel moet in een hoek van 22 -30 ° geplaatst worden tov het 
horizontaal vlak. De mengtijd bedraagt ongeveer 1,5 – 3 minuten. Legen gebeurt terwijl de 
trommel draait door de trommel naar beneden te richten. 
 
 
 

11. ONDERHOUD 
 
Een efficiënte werking en een lange levensduur van de betonmolen hangen af van het 
onderhoud. Het onderhoud bestaat uit de volgende handelingen: schoonmaken van het 
toestel na gebruik (vooral de mengtrommel), controle van de schroeven, regelmatig 
smeren van de roterende onderdelen volgens het smeerplan, controle van alle belangrijke 
onderdelen en verwijderen van storingen. 
Periodieke controles, oplossen van problemen, verwijderen van kappen, enz. moeten 
uitgevoerd worden nadat het toestel werd uitgeschakeld. Na het bouwseizoen of na een 
lange periode van stilstand moet het toestel preventief gecontroleerd worden. De 
betonmolen moet zorgvuldig schoongemaakt worden, versleten schroeven en moeren 
moeten vervangen worden en de verschillende onderdelen moeten zorgvuldig gesmeerd 
worden. Dankzij de eenvoudige opbouw is de betonmolen gemakkelijk te onderhouden. 
Beschadigde of versleten stickers moeten vervangen worden door nieuwe exemplaren, u 
kan ze verkrijgen bij de fabrikant of in de kleinhandel. 
 

11.1. Storingen en oplossen van problemen 

 
1. Motor draait niet – controleer de spanning bij de stekker 
2. Motor draait maar de mengtrommel draait niet – beschadigde V-riem, vervangen 
3. Aandrijfmechanisme sluit niet aan op tandkrans – drijfmechanisme versleten, 

vervangen. 
4. Motor beschadigd – contacteer een elektricien 

 
11.2 Vervangen van gietijzeren tandkrans en aandrijfmechanisme Z12 

 
Om de tandkrans of het aandrijfmechanisme te vervangen, moet u eerst de positie van de 
as van de mengtrommel aanduiden bij de middelste bus van de beugel. Verwijder de 
verende stiften uit de bus en neem de trommel uit de beugel. Vervang de tandkrans. Om 
het aandrijfmechanisme te vervangen, haalt u de aandrijving van de as, plaatst u er een 
nieuwe op en bevestigt u dit met stiften. Controleer de lagers 6002 ZZ (6002 RS). Na de 
vervanging plaatst u de trommelas precies in de middelste bus van de beugel zoals 
gemarkeerd, zorg dat de openingen overeenkomen, bevestig met stiften en controleer de 
werking. 

11.2. a 
11.3. Aandrijfblok vervaardigd als een elektrisch toestel klasse II 

 



Enkel een ervaren elektricien mag werkzaamheden uitvoeren aan de motor en de 
bekabeling. Vooraleer de kap te verwijderen, moet u het toestel uitschakelen. De spanning 
van de riem is ingesteld door de fabrikant en moet niet aangepast worden (aanspannen). 
De kap en de bekabeling zijn opgevat als een gesloten blok, dat niet zomaar geopend 
mag worden. Om te voorkomen dat een onbevoegde persoon de kap zou openen, werd 
de sluiting vastgemaakt.  
 
 
 
 
 

Opgelet!  Isolatieklasse II kan behouden blijven indien er bij het herstel  
gebruik wordt gemaakt van originele reserveonderdelen en  
indien de afstand en de tussenruimte worden nageleefd. 
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Fig. 5. Bekabelingsdiagram 

 
11.4. Smeren en vervangen van lagers 

 
Beugelspil voor het kantelen van de mengtrommel – regelmatig een paar druppels 
olie.  
Drijfaslagers 6002 ZZ (6002 RS) – om de 4 jaar vervangen. 
Buslagers trommel 6207 ZZ (6207 RS) – om de 4 jaar vervangen (ongeveer 4000 
werkuren). 

Aandrijfmechanisme trommel – niet smeren! Reinig het tandwiel na de 
werkzaamheden. Verwijder zand en vuil bij het aandrijfmechanisme en spoel met water. 
 

12. SPECIFICATIES 
 

12.1. Betonmolen, geassembleerd + montage- & bedieningshandleiding 

 
12.2. Betonmolen verpakt in kartonnen doos 

 
Gedeeltelijk gemonteerde betonmolen 
Dwarsverbinding 
Poot 

M-motor 
C-condensator 
W-schakelaar 



Onderstel 
Wiel 
Trommelbodem + beugel  
Handwiel 
Mengschoep 
Dichting 
Opening trommel 
Aandrijfblok 
Stuk voetrem onderaan 
Zakje met verbindingsonderdelen 
Montage- & bedieningshandleiding 
 

13. DEMONTAGE EN VERWIJDERING 
 
De minimumlevensduur van een betonmolen bedraagt 7 jaar. 
Bij intensief dagelijks gebruik wordt dit ongeveer 4 jaar. 
Hierna moet het toestel vervangen worden. De verwijdering vereist geen speciale 
richtlijnen. 
 

14. MORTEL MAKEN 
 
Kantel de mengtrommel naar de ene of de andere kant in de gewenste stand. Indien u de 
trommel kantelt, kantel dan zoveel mogelijk, dan krijgt u het beste resultaat bij het mengen 
van hechtende materialen (mortel). Dit vermindert echter de capaciteit van de trommel. 
Giet water in de trommel, voeg er toeslagstoffen (grind of zand) en cement aan toe. Vul de 
trommel met water. De onderstaande tabel met hoeveelheden zal het gemakkelijker 
maken om mortel te bereiden. 
De hoeveelheid water werd bij benadering gegeven en dit hangt af van de 
vochtigheidsgraad van de toeslagstof. Om een goed mengsel te bekomen, moet u de 
mengtrommel ongeveer 2 minuten laten mengen. Langer is niet aan te raden wegens het 
centrifugeren van de materialen. De hoeveelheden van componenten worden bij 
benadering gegeven en kunnen geen aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van de 
fabrikant. 
 

Proportioneren beton/mortel per zak cement van 50kg 

 Zand  
0,2÷0,5 
mm 

 Grind 20mm  
 
 
Water 

Beton voor funderingen 120 liter 160 liter 
ongeveer 

25 liter 

Beton voor grondplaat 70 liter 110 liter 
ongeveer 

25 liter 
Gewapend beton, 
platen, lateien, balken 

60 liter 90 liter 
ongeveer 

25 liter 

Mortel om te metselen 110 liter - 
ongeveer 

25 liter 

Mortel om te pleisteren 100 liter - 
Ongeveer 
25-30 liter 

Mortel om te vloeren 200 liter - Ongeveer 

 

 

50kg

 



25 liter 
 



 
 
 

GARANTIEBEWIJS 
 

Betonmolen type: 

      
 MK-145/B [  ] MK-145/BK [  ] 

      MK-165/B [  ] MK-165/BK [  ] 

      MK-180/B  [  ] MK-180/BK  [  ] 

          

 
 
Toestelnummer…………………………….. 
 
Productiedatum…………………………...         Verkoopdatum………………………………… 
 
 
De bovenvermelde betonmolen werd geproduceerd conform de geldende technische 
documentatie en de geldende bedrijfsnorm. 
 
VOORWAARDEN GARANTIE: 
De garantie wordt toegekend op werkende betonmolens gedurende een periode van 12 
maand vanaf de aankoopdatum. 
De duur van de garantie kan niet meer dan 24 maand bedragen vanaf de 
verzendingsdatum van de betonmolen naar de verdeler. 
De garantie is bindend voor de fabrikant en voor de tussenpersoon bij het verkoopbedrijf 
dat handelt in naam van de fabrikant. 
De garantie is niet langer geldig bij een verkeerde opslag, een gebruik dat niet strookt met 
de gebruiksaanwijzing, herstellingen en aanpassingen zonder de goedkeuring van de 
fabrikant. 
Het garantiebewijs geldt niet als het niet naar behoren ingevuld en ondertekend is. 
 
 
 

AFDELING VOOR KWALITEITSCONTROLE 
 


