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14).Senzorul maşinii 
15). Înbinări de aer. 

TABEL 1 

DATE TEHNICE 

CODUL MAŞINII SMALL  50 
1106040 (230v / 50 Hz)   

Alimentare principală V   230 
Hz    50 

Alimentare comenzi V   24 
Legare electrică 
Priză (trifazat) 
Siguranţe 
Cablu(până la A 40M) 

V   230 

Mm    3 x 2,5 
Grup electrogen 
(minim) 

kVA    6 

Motoreductor pompa 
230V  50Hz 

kW   1.5 
A    6.2 
r.p.m 8-140

Curent maxim de linie A   10.4 

Tara presostat de aer 
Optional (min/max) 

Bar     2/2.2 

Compresor cu membrana-opţional Kw    0.9 
A   5,6 
Nt/min  240 

Tar valvă de siguranţă 
compresor 

Bar     4 

Gabarit material cu pompă D8-1.5(circa) 1/min    0.8-14 
Presiune maximă Bar      15 
Distanţa maximă de pompare (*) 
Tub diametru 15 mm 
Tub diametru 25 mm 

m    15 
m    25 

Dimensiunile 
X 
Y 
Z 

mm   1120 
mm   520 
mm   650 

Inălţimea de încărcare mm   650 
Capacitate coş L   50 
Greutate  Kg    69 

Nivel de emisie sonoră 
LPA  A 1m-98/37/CE 
LVA –EN   ISO 3744 
(2000/1/CE) 

dB   <80 

Norme de proiect EN 12100-1/2 
EN  60204-1 
EN 12001 

1). Vibro sită 
1.a) Senzor vibro

1.b) Vibrator
2). Capac de coş
2.a)Senzor capac
3). Lansator de jet
4). Strivitor de saci
4.a) Manivelă
4.b)Rolă
5). Grilaj de coş
6) Coş
7). Tablou electric
8). Motoreductor
9). Agitator
10)Rotor-şurub excentric
11). Stator+şurub excentric
12). Tub de ieşire materiale
13). Prindere came
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(*)Nota : Distanţa de pompare se poate schimba  cu variante care privesc : tipul 
materialului folosit, înălţimea dorită. Consistenţa materialului, tipul de 
pompă(şuruburi* stator)instalat.  

Stimate Client, 
vă felicităm pentru alegerea Dv.: maşina de tencuit  IMER apărută în urma anilor de 
experienţă acumulati, este o maşină in care puteţi şă vă încredeţi , este dotată cu soluţii 
tehnice inovative. 

! – OPERAŢI ÎN SIGURANŢĂ
Este fundamental pentru siguranţă ca să citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni :
Această catre tehnică de UZ şi ÎNTREŢINERE, trebuie păstrată de responsabilul
şantierului, de Şeful şantierului, pe şantier, întodeauna la dispoziţie şi pentru consultare.
Această carte tehnică este considerată parte a maşinii şi trebuie să fie păstrată pentru
referirile viitoare (EN 12100-2 până la distrugerea acestei maşini. In caz de vătămare sau
dispariţie se poate cere constructorului un nou exemplar. Cartea cuprinde declaraţia de
conformitate CE 98/37/CE,  indicaţii importante despre pregătirea şantierului, instalarea,
modurile de întreţinere şi solicitarea părţilor de schimb. Trebuie să se reţină, fiind
indispensabil, o experienţă adecvată şi cunoaşterea maşinii de către cel ce o motează şi
utilizator.
Ca să se garanteze siguranţa operatorului, siguranţa de funcţionare şi o lungă durată a
maşinii trebuiesc respectate instrucţiunule din această carte tehnică, unite cu normele de
siguranţă şi de prevenire a accidentelor de muncă in conformitate cu legile în vigoare
(folosirea încălţămintei şi hainelor adecvate, mănuşi , ochelari, etc).

! – Menţineţi panourile avertizoare la vedere, întotdeauna citeţe .
! -  Este înterzis să aduceţi modificări de orice natură structurii metalice sau
instalaţiei maşinii de tencuit.

IMER INTERNATIONAL declină orice responsabilitate în caz  de nerespectare a legilor 
care reglementează folosirea unor astfel de aparate, mai ales : folosirea improprie , 
defecte de alimentare, lipsa întreţinerii, modificări neautorizate, nerespectarea parţială 
sau totală a instrucţiunilor cuprinse în această carte tehnică. 
IMER INTERNATIONAL are dreptul să modifice caracteristicile betonierei şi/sau celor 
conţinute în această carte tehnică, fără obligaţia de a reactualiza maşina şi/sau cărţile 
tehnice precedente. 
1. DATE TEHNICE

În tabelul 1 sunt arătate datele tehnice ale betonierei, făcând referinţă la figura 1. 

2. NORMELE PROIECTULUI
maşinile de tencuit au fost proiectate şi construite aplicând normele indicate în tabelul 1. 

3. NIVELUL EMISIEI SONORE
În tabelul 1 sunt raprotate nivelul de presiune sonoră a maşinii de tencuit, măsurat de 
urechea operatorului (Lpa  a 1m-98/37/CE) şi nivelul emisiei sonore in mediu (puterea 
Lwa)măsurat potrivit EN  ISO 3744 (2000/14/CE) 
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4. DESCRIEREA ŞI FUNCŢIONAREA MAŞINII DE TENCUIT 
! – Maşina de tencuit  cu şurub excentric, este destinată pentru folosirea pe 
şantiere de construcţii, pentru a obţine amestecuri şi pentru a pompa mortarul 
preamestecat declarat pompabil cu aceste tipuri de maşini de către producătorii de 
materiale:  tencuieli pe baza de ghips, tencueli pe bază de anhidrite, tencueli pe 
bază de var/ ciment, tencueli izolatoare de căptuşire, mortar pentru structuri 
ignifuge etc. 
 
4.1 DESCRIEREA MAŞINII DE TENCUIT (vezi fig.1) 
Maşina de tencuit este formată dintr-un şasiu pe roţi (ref.N) care suportă un coş (ref.6), cu 
grila (ref.5) un tablou electric (ref.7), un motoinductor (ref.8) care printr-un agitator (ref.9) 
acţionează o pompă cu şurub excentric (ref.10/11) care transportă printr-un tub de 
cauciuc materialul către lansator (ref.3) 
Inc azul în care materialul este stropit, la lansator soseşte şi aerul pompat de un 
compresor (opţional) 
Maşina poate fi comandată prin : comandă pneumatică, electrică printr-un cablu 
(raqdiocomandă-opţional) 
Debitul este reglat apăsând pe butoanele de plus sau minus al panoului de comandă 
Debitul este vizualizat (0=min;  100=max) pe ecranul tabloului electric. La maşina de 
tencuit pot fi ataşate diverse accesorii , toate descrise in paragraful 4.2 
 
4.2 DESCRIEREA PRINCIPALELOR ACCESORII NECESARE LA DIVERSE 
APLICAŢII 
 SMALL 50 este fără-ndoială cea mai mică pompă ce există. Sunt multe aplicaţiile la care 
această maşină este o soluţie de viteză de execuţie. Adăugând in mod simplu sau 
înlocuind un accesoriu, este posibil să adaptăm SMALL 50 la diverse exigenţe. Pentru 
aceasta este important să cunoaştem gama accesoriilor pentru a putea beneficia in 
totalitate de toate potenţialele maşinii. 
In acest caz IMER INTERNATIONAL rămâne la dispoziţia voastră la vânzători sau centre 
de asistenţă autorizate pentru a evalua din când în când exigenţele voastre şi să 
găsească o soluţie adecvată. 
 
Accesorii opţionale de uz comun (vezi fig.1)  
VIBRO – SITA           IMER cod 1107510 
 
! – acest accesoriu înlocuieşte grilajul coşului, deci este prevăzut cu senzor de 
siguranţă 
trebuie utilizat ori de câte ori se hotărăşte să se confecţioneze materialul pe locul de 
prelevare a inertului din cumulul dispersat: în acest caz pote fi prezent  inert de granulaţie 
mai mare decât cel permis, şi alte obiecte nedorite, care ar putea obstrucţiona gaura de 
lansare, sau constitui o sursă de uzură prematură a statorului. 
După ce am scos grilajul (ref.5) se poziţionează coşul deasupra(ref.6) şi se leagă la 
electricitate la tabloul electric al maşinii (fig.5, ref.12), în care se găseşte comanda de 
ascensiune şi de stingere al vibratorului. 
Funcţionare : după ce am legat maşina şi înainte de a vărsa materialul in coş, trebuie 
poziţionat întrerupătorul în poziţia ON, vibratorul porneşte. Vărsaţi materialul la sfârşitul 
operaţiei, aduceţi întrerupătorul în poziţia OFF, scoateţi rezidul rămas in sită. 
 
- CAPACUL COŞULUI (vezi fig.2)          IMER  cod .1107513 
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!.- Acest accesoriu poate substitui grilajul coşului , deci este prevăzut cu un senzor 
de sigurantă 
Serveşte la închiderea coşului şi la izolarea de aer şi posibile impurităţi ce sunt in interior: 
culoare de finisaj, mortar de finisaj, etc...Astfel se intârzie uscarea materialului care ar 
putea rămâne mai mult timp. 
Se poziţionează deasupra coşului (ref.5) cu sau fără a îndepărta grilajul coşului (rif.6) 

- RUPERE SACI IMER  cod 1107511
serveşte pentru a grăbi şi optimiza golirea sacilor care conţin materialul ud pregătit pentru
uz (ex. Cel mai obişnuit mortar pe baza de var)
se aplică maşinii in mod simplu dacă este necesar se execută taratura presiunii de strivire
ale rolelor: slăbiţi şuruburile pentru a micşora presiunea, şi strângeţi-le pentru a mări
presiunea.
Simplu şi funcţional , întindeţi pe lungimea sa pe deasupra reţelei coşului un sac de
material, purtaţi partea ieşită în afară a sacului către role (rif.4b cu mâna dreaptă rotindu-l
puţin in sens orar acţionând manivela)(ref.4a), in aşa fel casacul să rămână prins între
role. Cu un tăiş deschideţi sacul in partea opusă, rotiţi rolele până când sacul e golit
complect de conţinutul său. Acum materialul este in coş şi este pregătit pentru pompare.

!- Atenţie ! Ţineţi mâinile departe de role când rotiţi, se pot strivi altfel degetele. 

COMPRESORI   IMER  cod  3224528 IMER  cod 1107516 
Aerul furnizat de compresor la lansatorul de jet printr-un tub de cauciuc foloseşte la 
stropirea materialului pompat.Sunt aplicabile maşinii compresoare de gabarit divers: de 
180l/min de 600l/min de aer . Alegerea tipului de compresor de utilizat se face in baza 
tipului de material de aplicat. In general, cu cât este mai mare gabaritul de aer, cu atât va 
fi mai fin materialul de stropit. 
Compresorul de 180l/min este potrivit majotăţii produselor, care după stropirea pe pereţi 
au nevoie să fie întinse manual (aplicari cu grosimea : tencuielii, stucaturii, mortarului de 
finisaj). Un compresor superior este necesar pentru acele produse care o dată stropite pe 
pereţi in mod omogen, nu necesită operaţii deosebite de întindere, sau să fie nivelate 
(aplicaţii cu grosime subţire : razante, culori, anumit mortar de finisaj, substanţe de 
impermeabilizare, etc) 
IMER cod 1107516 este un comresor autonom. Este legat l a tabloul şantierului şi la 
instalaţia pneumatică a maşinii. 

!- Atenţie ! Pentru instalare, legare , uz şi întreţinere urmăriţi cartea tehnică de 
instrucţiuni al compresorului 

! – Acest compresor se leagă electric direct la tabloul şantierului.
In acest modeste posibil să facem pornirea maşinii când aerul este deschis , şi se opreşte
singură când este închis. Compresorul este prevăzut cu un sistem de auto stingere,
protecţie termică, întrerupător propriu, care va fi aprins in momentul utilizării.
Întreţinerea : in fiecare săptămână controlaţi filtrele de aer, curăţaţi-le sau inlocuiţi-le când
necesită, mai ales dacă se lucrează în medii de praf (vezi cartea uz şi întreţinere al
compresorului). Este pus lângă maşina de tencuit şi legat la tubul de aer al lansatorului in
mod direct.
In acest caz maşina va fi accesată şi stinsă din poziţionarea lansatorului folosind
comanda la distanţă din dotarea maşinii de tencuit, sau folosind radiocomanda opţional.
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RADIOCOMANDA cod 1107518 
Permite controlul aprinderii şi stingerii maşinii de la distanţă fără legări electrice prin 
cablu. 
Este instalată in tabloul elecrtic 
Este la îndemână, poate fi ţinută cu mâna, in buzunar sau fixată la lansator, la blocajul de 
sus. Pentru a aprinde maşina apăsaţi tasta ON, pentru a stinge maşina apăsaţi OFF. 

! – Atenţie ! Protejaţi de jeturi de apă, nu trebuie să fie umed.

MASURATORUL DE PRESIUNE cod 1107512 
Este un instrument de control, serveşte la măsurarea presiunii prezente în tuburile 
materialelor. 
Ex. Dacă punem in execuţie mortar tradiţional cu debitul maxim de 100 pe ecranul 
tabloului care in această situaţie are presiunea mai mare de 15 bari(presiunea maximă a 
pompei)Cu scopul de a preveni intervenţia protecţiilor maşinii va fi suficient să micşorăm 
debitul materialului apăsând pe butonul (-) al tabloului electric până la intrarea sub 15 
bari. 

5. SIGURANŢA OPERATIVĂ
! – Înainte de a folosi maşina de tencuit verificaţi ca să fie echipată cu toate
dispozitivele de protecţie .

! – Este interzis să introduceţi părţile corpului şi/sau ustensile în vasul de
amestecare când este în funcţiune.

În zona de lucru trebuie să fie respectare normele  de prevenire a accidentelor şi 
dispoziţiile de siguranţă. Trebuie să aveţi grijă în timpul manevrării  componentelor 
necesare preparării mortarului ca să nu stârniţi praful pentru a evita inhalarea acestuia. ; 
dacă acest lucru nu este posibil este necesar să purtaţi o mască de protecţie pe gură şi 
nas. 

! – Nu trebuie să folosiţi în medii unde există pericolul de explozii sau incendiu, sau
în medii unde se fac săpături subterane.
Maşina de tencuit nu dispune de iluminare proprie , şi pe durata muncii trebuie luminată
suficient.
Liniile de alimentare trebuie să fie puse în aşa fel ca să nu poată fi vătămate. Nu aşezaţi
maşina de tencuit pe cablul electric de alimentare.
Cuplarea electrică trebuie faăcută în aşa fel ca să împiedice pătrunderea apei în
recipiente. Folosiţi numai recipiente şi legături dotate cu protecţie contra stropirii cu apă.

- nu folosiţi linii electrice nepotrivite, provizorii, lipsite de pâmântare ; consultaţi
eventual personalul specializat.

- reparaţiile instalaţiei electrice trebuiesc executate  numai de personal specializat.
Deconectaţi maşina inainte de operaţiile de intreţinere sau reparaţii.

- Evitaţi ca părţile conductorilor să nu intre in contact cu părţile mobile şi/sau in
mişcare a maşinii, ca să producă daune prin punerea sub tensiune a părţilor
metalice.

6.SIGURANŢA ELECTRICĂ
Maşina de tencuit SMALL este realizată conform normei EN 60204-1, este protejată 
contra stropirii cu apă şi dotată cu o protecţie contra suprasarcinii şi lipsei de tensiune. 
Maşina de tencuit trebuie să fie pământata 
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7. SIGURANŢA MECANICĂ 
În maşina de tencuit IMER punctele periculoase sunt protejate prin dispozitive oportune 
de protecţie, care trebuie întreţinute în condiţii perfecte , şi montate ca de ex. la protecţia 
ventilatorului de răcire a motoarelor electrice şi grilajul coşului , vibrosita şi capacul 
coşului, care împiedică contactul cu agitatorul. Toate legările la un senzor de siguranţă: 
când sunt îndepărtate se opresc toate organele în mişcare ale maşinii. 
 
8. TRANSPORTUL(vezi fig.3/4) 
! – ATENŢIE : Inainte de a muta maşina de tencuit deconectaţi întotdeauna 
alimentarea cu tensiune. 
 
Inainte de a muta maşina de tencuit deconectaţi tubul de alimentare cu apă şi tubul de 
trimitere materiale. 
Este oportun să fie cât mai puţin material în coş. Mutaţi maşina folosind mânerele 
adecvate  
 
! Atenţie ! Inainte de a ridica maşina de tencuit, demontaţi întotdeauna compresorul 
şi transportaţi-l separat 
 
! Aternţie ! Inainte de a ridica maşina de tencuit controlaţi întotdeauna ca toate 
componentele maşinii să fie blocate corect şi bine fixate. 
 
Pentru ridicarea maşinii folosiţi două inele prevăzute anume acestui scop (fig.3) 
 
! Atenţie ! Ridicarea trebuie făcută cu prudenţă , deoarece maşina poate să oscileze 
uşor. 
 
! Atenţie ! pentru ridicarea maşinii nu utilizaţi puncte de agăţare diferite de cele 
indicate in fig.3, şi mai ales nu agăţaţi dispozitive de ridicat la protecţia 
motoreductorului. 
 
Utilizarea dispozitivelor de ridicare potrivite la greutatea totală a maşinii de tencuit sunt 
indicate in tabelul 1.  
. 
 
 
9.. INSTALAREA 
Poziţionaţi maşina de tencuit  într-un mediu ventilat, unde să nu se creeze obstacole nici 
pentru curăţenia de şfârşit de lucru , nici pentru modul de utilizare , folosind cât mai puţine 
tuburi posibile.  
Puneţi maşina potrivit utilizării într-o zonă in care luaţi material direct din saci: sub gaura 
de descărcare a amestecătorului, in cazul în care se prepară amestecul pe loc. Maşina se 
pune intotdeauna pe un plan drept sau uşor înclinat spre vărsarea materialului. 
Slăbiţi tuburile maşinii la punctul unde se doreşte a se efectua aplicarea produsului, 
evitând curbe prea strânse sau obturaţţi ale tuburilor. Cand se slăbesc tuburile in sus, 
fixaţi tuburile la podium sau la alte puncte de susţinere. 
Aplicaţi sau legaţi accesoriile necesare la tipul de folosire , din dotare in caz de utilizare 
fără aer comprimat sau cu compresori care depăşesc 400l/min. 
Frânaţi maşina blocând roata cu frâna (ref.5 fig.11). 
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10 CUPLARI 
10.1 CUPLAREA ELECTRICĂ 
! – Verificaţi ca tensiunea de alimentare să fie la frecvenţa reţelei şi legării electrice
(priză, siguranţe, cablu) să fie conforme cu datele raportate in tabelul 1
Linia de alimentare electrică trebuie să fie prevăzută de protecţie contra suprasarcinii (ex.
Cu siguranţe sau cu un întrerupător magnetotermic), şi de un dispersor de curent către
masă (ex. Cu un întrerupător tip diferenţial)
Dimensiunile conductorilor cablului de alimentare electrică trebuie să fie adecvate

curentului de funcţionare şi lungimii liniei pentru a evita caderi excesive de tensiune.
Evitaţi folosirea de prelungitoare înfăşurate cu spire pe tamburi. Conductorii de alimentare
trebuie să fie de tip adecvat pentru mişcări frecvente şi protejarea rezistenţelor la
abraziune (ex. H07RN-F).
Inainte de cuplarea electrică verificaţi maşina de tencuit  ca toate dispozitivele de
siguranţă să fie la locul lor şi să fie în bună stare de uz, mai ales grilajul coşului să fie fixat
reglementar, ca prelungitorul să fie în stare bună, şi prizele şi fişele să fie uscate.
Cuplaţi alimentarea la fişa maşinii de tencuit pusă pe tabloul electric (fig.5)

10.2. LEGAREA LA AER 
NUMAI PENTRU STROPIRE 
Cu compresori până la 400l/min legaţi trimiterea de aer direct la lansator pentru comanda 
pneumatică incorporată (vezi par.4.2)Maşina se poate comanda cu comanda electrică 
prin cablul din dotare. Este posibil să folosiţi această soluţie şi pentru compresorii cu debit 
de 400l/min 

11. PUNEREA ÎN MERS
după ce aţi poziţionat maşina, pregătiţi o găleată cu o cantitate egală a 10l de amestec. 
Vărsaţi amestecul in coşul maşinii, sau in cazul folosirii produselor colorante direct in 
tuburiile maşinii , înainte să o legaţi. In acest ultim caz  vărsaţi în coş circa 10l de produs 
colorat. Prindeţi tuburile materialelor , controlaţi să fie în bună stare, ca racordurile să fie 
integre şi gasrniturile prezente, legaţi-le la colectorul de trimitere şi la lansatorul de 
stropire. Controlaţi ca levierele cu came (A) ale racordurilor să fie strânse corect şi 
garniturile (B) să fie prezente precum in fig. 6a. 
Închideţi robinetul lansatorului de jet (ref.15a) , poziţionaţi întrerupătorul general (ref.3) în 
poziţia ON, aprindeţi  compresorul opţional dacă este folosit, rotiţi selectorul (ref.7) în 
sens orar poziţionându-l pe mers. Acţionând butoanele (+) duceţi in /ref.6) şi (-) duceţi in 
(ref.5) şi reglaţi debitul pe ecran (ref.8) la 30. Deschideţi robinetul aerului de lansare (sau 
comanda pneumatică)(ref.15d), sau porniţi maşina prin comanda electrică de la 
distanţă:pompa începe să se rotească uşor.Aşteptaţi , potrivit cazului, până când 
amestecul soseşte în coş la nivelul agitatorului sau până când din lansator iese produsul 
colorat.În acest punct opriţi maşina prin comanda pneumatică sau electrică, reumpleţi 
coşul şi începeţi sălucraţi. Peglând cantitatea de material  care iese din lansator 
acţionând butoanele (+) şi (-). Când comanda electrică de la distanţă este legată, 
selectorul trebuie să fie pus în poziţia de pornire. Maşina se comandă numai cu 
comandaelectrică  de la distanţă 
Maşina este dotată cu protecţie contra lipsei de tensiune: in cazul in care accidental se 
întâmplă aceasta este necesar să reabilitaţi din intrerupătorul general pentru a reporni 
maşina (se duce înainte la poziţia 0 apoi la 1). 
În caz de urgenţă pentru oprirea maşinii apăsaţi butonul roşu de urgenţă (ref. 2). Pentru 
a izola maşina , se opresc toate organele in mişcare, deci rotiţi întrerupătorul principal in 
poziţia 0 şi decuplaţi din priza de alimentare electrică. (ref.11). 
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Maşina nu trebuie pornită , nici in timpul funcţionării, fără material in coş, pentru aevita 
uzura statorului şi a şuruburilor. 

! – Nu îndreptaţi lansatorul către voi, sau către alte persoane.
In caz de urgenţă pentru a opri maşina apăsaţi butonul roşu de urgenţă pentru a izola
maşian (ref.1b)- se opresc toate organele în mişcare- deci rotiţi întrerupătorul principal în
poziţia 0, şi decuplaţi priza de alimentare electrică (ref.11)

 PROTECŢIA TERMICĂ ŞI ELECTRICĂ 

! – Motoarel electrice sunt protejate de suprasarcini cu ajutorul întrerupătoarelor
magnetotermice a căror intervenţie este semnalizată DE OPRIREA MAŞINII ÎNSĂŞI.
In acest caz o persoană abilitată , o dată fiind răcit motorul trebuie să repornească
maşina reabilitând intrerupătorul general.
Pentru motorul de la pompa , există o protecţie termică adăugată ca siguranţă: o

sondă termică opreşte maşina în cazul în care temperatura motorului ajunge la o
valoare critică

Pentru dispozitivul de inversare pus in interiorul tabloului electric, sunt prevăzute protecţii 
în cazul de tensiuni de alimentare mai mari sau mai mici de cele permise, oscilaţii de 
tensiune provocate de folosiri pe şantier, suprasarcini la motorul electric datorită folosirii 
improprii si supraîncălzirea inversorului. 
Aceste protecţii semnalizează intervenţia lor prin aprinderea ledului roşu (ref.9). In acest 
caz persoana abilitată să remedieze cauza intervenţiei şi de reabilitatre a protecţiei, va 
acţiona întrerupătorul general , stingându-l pe poziţia 0, şi aprinzându-l pe poziţia 1. 
- Întrerupătorul general pus pe tabloul electric (ref.3) se introduce numai când :
alimentarea este legată la grilajul de protecţie sau al vibrosită cân este montată pe
maşină.

MODALITATE DE UZ 

! – grilajul de siguranţă a coşului trebuie să fie mereu prezent .
Este interzis să introduceţi în coş altceva decât materialul ud preconfecţionat

! – deschiderea grilajului coşului sau al vibrositei determină oprirea părţilor în
mişcare ale maşinii . Este necesar să repoziţionaţi grilajul sau vibrosita  şi să
reabilitaţi întrerupătorul general  pentru a reporni maşina.

! – îmbrăcaţi protecţiile individuale înainte de a începe lucrul

O oprire prelungită mai mare de 30 minute, trebuie evitată şi materillelwe cu uscatre 
rapidă sunt reduse la minim ul indispensabil 
O oprire indelungată  poate provoca o înfundare în tuburile de trimitere a materialului : în 
acest caz nu mai iese materialul din lansatorul de jet , şi manometrul  indică o presiune 
mai mare de cea normală de lucru. In acest caz rotiţi selectorul in sens antiorar(poziţie 
contrară celei de lucru), motorul pompei  de mortar se roteşte in contra, şi tuburilr sunt 
depresuruzate, (manometrul semnalează o presiune de 0 bari), opriţi maşina. 
Reparaţi punctul tuburilor unde sa observat opturarea, curăţaţi tuburile cu o perie şi goliţi 
complect prin procedeu manual. 
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! –Dacă este necesar deconectaţi şi deschideţi racordurile tuburilor, asiguraţi-vă ca
să nu fie cumva o presiune rămasă in interiorul acestora. Manometrul materialelor
trebuie să indice 0 bari şi tuburile , cu eventuala excludere a părţii de tub unde este
semnalată înfundarea, trebuie să fie moi.
Muncitorul care execută o astfel de operaţie trebuie instruit special cum să
procedeze.
Dacă există cumva dubiul unei presiuni rămase-nu deschideţi racordurile.
Relegaţi tuburile şi lansatorul de jet, în timp ce întrerupătorul principal în poziţie corectă ,
şi maşina reporneşte.

! – Evitaţi mutatul maşinii cu coşul plin
Pierderea debitului de material la lansator poate fi un indice de pompă uzată.
Pentru înlocuirea pompei procedaţi astfel : debranşaţi maneta din stânga şi deschideţi
camera de amestecare. Introduceţi cheia potrivită la tub pe extremitatea amestecătorului
şi începeţi să deşurubaţi până ce scoateţi şurubul din interiorul statorului. Reînchideţi
camera de amestecare, inclinâd şi blocând-o în poziţie de ridicare, scoateţi colectorul de
trimitere şi montaţi o nouă perche de şuruburi-stator (fig.N).
Pentru a introduce şuruburi în interiorul statorului utilizaţi spray lubrificator primit de la
IMER. Nu folosiţi niiodată pentru montajul şuruburilor grăsime sau ulei mineral care ar
putea vătăma statorul. Evitaţi toate benzenurile.
In cazul în care in timpul muncii este luat curentul electric, spălaţi urgent maşina şi
tuburile, demontaţi chiar şi pompa, scoateţi şurubul stator şi spălaţi-l. Apoi remontaţi totul
cu grijă în spaţiile prevăzute.

13. CURĂŢENIA ŞI OPRIREA MAŞINII
la sfârşitul lucrului opriţi roata cu celule şi continuaţi pomparea până când tuburile de 
trimitere a materialelor se golesc. 
Opriţi maşina prin intermediul butonului de oprire şi aşezaţi întrerupătorul în poziţia 0. 
Deschideţi robinetul tubului, demontaţi tubul şi spălaţi-l cu grijă, curăţindu-l cu 
instrumentul din dotare (fig.14) 

! – Înainte de a decupla tubul sau tuburile, încredinţaţi-vă ca să nu existe vre o
presiune rămasă în interiorul acestora.

Decuplaţi tuburile de trimitere a materialului din colectorul de trimitere 
Decuplaţi grilajul coşului sau vibrositei şi spălaţi-le cu grijă. 
Scoateţi capacul pus sub coş şi curăţaţi cu apă maşina , plecând de la golitorul de scai , 
dacă este instalat. 
Repuneţi capacul coşului şi umpleţi-l cu apă 
Porniţi maşina câteva secunde până când apa iese foarte curată din colector : în acest 
moment suntem siguri că am curăţat pompa. 
Introduceţi in tuburile, încă pline de material nişte bureţi de spălare , şi remontaţi tuburile 
in colector (fig.8) 
Porniţi maşina încă o datî in aşa fel ca apa , să fie in cazul minim de ger, fluidă, 
deschideţi capacul coşului, debranşaţi tuburile şi descărcaţi complect apa (fig.9)  

! – Înainte de a scoate capacul de descărcare sau de a îndepărta grilajul, este
obligator să punem întrerupătorul principal în poziţia 0 şi de a decupla alimentarea
maşinii de la curentul electric.
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14. ÎNTREŢINEREA
! – Operaţiile de întreţinere trebuiesc executate de personal expert, după ce s-a
oprit maşina decuplâd-o de la reţeaua electrică de alimentare şi după ce am golit
coşul.

Controlaţi săptămânal ca filtrul de aer al compresoruluio să fie curat. In cazul în care este 
deteriorat înlocuiţi-l. 
Controlaţi săptămânal ca prinderea motorului să fie în stare bună, dacă nu înlocuiţi. 
Controlaţi săptămânal ca motoarele electrice să nu prezinte murdării sau praf, dacă este 
necesar curăţaţi folosind aer comprimat.  
Controlaţi săptămânal contactele de la priză să fie curate, uscate şi fără oxidări. 
O dată la şase luni controlaţi maşina la un punct de asistenţă autorizat de IMER. 

! – Uleiul folosit este deşeu special. Deci va fi distrus conform termenilor legii
! – menţineţi întotdeauna citeţe scrierile şi semnalările puse pe maşină

15. REPARAREA MAŞINII

! – Nu puneţi în funcţiune maşina de tencuit în timpul reparaţiilor
Reparaţiile instalaţiilor electrice pot fi executate exclusiv de personal specializat
Piesele de schimb utilizate trebuie să fie exclusiv originale IMER, şi nu pot fi
modificate.

! – Pentru a executa reparaţiile se scot protecţiile , la sfârşitul lucrului trebuiesc
remontate corect.

INCONVENIENTE CAUZE REMEDII 

Maşina nu 
porneşte , nici 
compresorul 

Curentul electric 
Nu soseşte curent la priza 
tabloului şantierului 
(sigurante!) 
Alimentarea nu soseşte la 
maşină 
Intrerupătorul principal nu 
este introdus. 

Controlaţi punctele prezentate alături 

Maşina nu 
porneşte, dar 
compresorul 
porneşte, nici o 
smnalizare pe 
ecran 

Curentul electric 
(lumina albastră este 
aprinsă=întrerupătorul 
principal este în poziţia 
corectă !) 
selectorul de mers nu este în 
poziţie de pornit 
Reţeaua coşului lipsă 
Fişa în Priza nu este 
introdusă corect 
Comanda de la distanţă este 
legată ! 
Lansatorul de jet infundat sau 

Controlaţi punctele prezentate alătur 

Daţi pornit comenzii de la distanţă 

Curăţaţi cu peria adecvată 
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murdar. 

Maşina  porneşte, 
dar se opreşte 
imediat 
ERR02 
ERR04 

Materiale 
Produs prea sărac în liant 
(pompa de mortar blocată!) 
Material prea uscat 

Goliţi coşul de material, asiguraţivă ca 
şuruburile să nu fie blocatew. La maşina 
curăţată efectuaţi o nouă pornire cu ciment 
lichid cu 350/400kg de lian pe metru cub:  
Aduceţi densitatea materialului egală cu 
cea a mortarului de tencuit adăugând apă 
Lucraţi cu debit scăzut 

Fluxul de material 
la pistol se 
opreşte 
In tabloul electric 
se aprinde ledul 
roşu  ERR02 

Înfundare 
Înfundat tubul de materiale 
Înfundat lansatorul de jet 
Liantul perea puţin legat 
Nisip nepotrivit in amestec 

Desfundaţi 
Legarea la compresor decuplată 
Corpuri de secţiune excesivă in amestec 
Folosiţi nisip cu o curbă de granulaţie 
optimă întotdeauna 

Maşina se opreşte 
in timpul 
funcţionării 

Pe ecran apar următoarele : 
ERR00: dispersor de fază 
ERR01 : temperatura 
motorului ridicată în timpul 
muncii 
ERR02 : scurt circuit pe linia 
externă sau suprasarcină la 
motor 
ERR03 : temperatură inverter 
prea ridicată 
ERR04 : temperatura 
motorului prea ridicată 
ERR05 : tensiunea de 
alimentare prea scăzută 

Adresaţivă la un centru aut. IMER 
Aşteptaţi ca motorul să se răcească 
înainte de a reporni 
Controlaţi linia de alimentare. Controlaţi ca 
amestecul să fie confecţionat in mod 
corect 
Aşteptaţi ca invrterul să se răcească 
înainte de al reporni 
Când se observă repetate opriri şi porniri 
aşteptaţi ca să se răcească motorul înainte 
de a-l reporni. 
Controlaţi ca tensiunea de alimentare să 
fie între 210şi230V cu maşina în funcţie, 
cablurile de alimentare dimensionate , şi 
să nu fie alte aparate (macarale, 
elevatoare, betoniere, etc) legate la aceaş 
alimentare. 
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1. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE PENTRU MAŞINI
(DIRECTIVA 98/37/CE, Anexa II., partea A)

2.– Fabricaţie : IMER International S.p.A 
3.– Adresă : localitatea Salceto nr.55 – (53036)Poggibonsi –Siena , 
ITALIA 
4.Declară că produsul :

     SMALL 50   Putere instalată 1,5kW 
 230v/50Hz 

NR. MATRICOL 
Număr de serie   . 

. 

6.Este conformă cu cerinţele Directivei pentru Maşini (Directiva 98/37/CE, şi cu legislaţia
naţională care o transpune;
7.Este conformă condiţiilor următoarelor directive  CEE: 89/336/CEE ; 73/236/CEE ;
2000/14/CEE;
8.Declară deasemenea , că au fost aplicate următoarele (părţi/clauze de ) norme
armonizate : EN 292-1 ; EN 292-2; EN 60204-1 ; EN 12001 EN  ISO 3744 cu nivele de
putere de zgomot măsurat Lwa= 76 dB , şi nivel de puterea de zgomot garantată Lwa =
79 dB.
9.Pocedura folosită pentru controlul de conformitate este în acord cu Anexa V din
200014/CE.

10.Poggibonsi – SIENA- ITALIA05.05.2004.

Directorul general IMER INTERNATIONAL S.p.A.  
ing. Giampaolo GANDOLFO, semnătura ss indescifrabilă 




