
MIX 60 Plus 
Mix ALL 

Manual de operare, 

întreţinere, piese de 

schimb 



Stimate Client, 

Vă felicităm pentru alegerea făcută: malaxoarele IMER sunt maşini universale din seria 

MIX: malaxoarele din seria MIX sunt ideale pentru amestecarea materialelor cu 

particule fine uscate sau ude (gips, ciment, adezivi de ceramică, tencuială, răşină 

epoxidică sau produse de amestec omologate). 

 Lucrul în siguranţă 

 Pentru a asigura siguranţa deplină, citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni. 

Acest Manual de Operare şi Întreţinere trebuie păstrat pe şantier de persoana 

responsabilă, de ex. şeful de şantier şi trebuie să fie în permanenţă disponibil pentru 

consultare. 

Acest manual trebuie considerat a fi parte integrantă a maşinii şi trebuie păstrat pentru 

referinţe viitoare (EN ISO 12100-2) până la casarea maşinii. Dacă manualul este pierdut 

sau distrus, puteţi solicita o copie înlocuitoare de la producătorul maşinii. 

Manualul conţine informaţii importante privind pregătirea şantierului, folosirea maşinii, 

procedurile de întreţinere şi solicitarea pieselor de schimb. Totuşi, instalatorul şi 

operatorul trebuie să aibă atât experienţa cât şi cunoştinţele adecvate despre maşină. 

Pentru a garanta siguranţa totală a operatorului, funcţionarea în siguranţă şi durata lungă 

de viaţă a echipamentului, respectaţi cu atenţie instrucţiunile din acest manual precum şi 

standardele de siguranţă privind prevenirea accidentelor de muncă în prezent în vigoare 

(folosirea încălţămintei şi a mănuşilor de protecţie în conformitate cu SI No. 3073 din 

30/11/92). 

Acordaţi atenţie deosebită avertismentelor care poartă următorul simbol: 

Asiguraţi-vă întotdeauna că indicatoarele sunt lizibile. 

Este strict interzisă realizarea oricărei modificări a structurii din oţel sau a componentelor 

funcţionale ale maşinii. 

IMER INTERNATIONAL nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul nerespectării 

legilor şi standardelor care guvernează folosirea acestui echipament, în special: folosirea 

incorectă, alimentarea electrică defectă, lipsa întreţinerii, modificări neautorizate, 

nerespectarea integrală sau parţială a instrucţiunilor menţionate în acest manual. 

1.  Condiţii de utilizare

Folosirea utilajului în zone expuse riscului de incendiu sau în zone de depozitare a 

substanţelor inflamabile sau supuse emisiilor inflamabile este strict interzisă. 

2. Standarde de proiectare

Malaxoarele MIX 60 Plus si Mix All au fost proiectate şi construite în 

conformitate cu următoarele standarde: EN ISO 12100-1/2; EN 60204-1; UNI 

EN 12151. 



3. Nivel de emisie a zgomotului

Expunerea operatorului la nivele de emisie a sunetului (nivele de presiune sonoră 

continuă egal cu ponderarea „A”): nivelul de emisie a zgomotului malaxorului în timpul 

funcţionării este măsurat la 65 dB (A). 

4.  Siguranţa funcţionării

Malaxorul poate funcţiona doar dacă toate dispozitivele de siguranţă necesare cu care 

este echipat sunt în stare perfectă de funcţionare. 

Păstraţi distanţa faţă de rezervorul de amestecare în timpul funcţionării. 

Nu conectaţi niciodată utilajul la linii de curent defecte. 

Faceţi conexiunile electrice pe şantierul de construcţii acolo unde acestea nu sunt expuse 

distrugerii. 

Cablurile electrice trebuie instalate astfel încât să nu fie supuse riscului de distrugere iar 

apa să nu poată pătrunde în conexiuni. Folosiţi doar conectori prevăzuţi cu protecţie 

electrică împotriva pulverizării apei. 

Nu conectaţi betoniera la conexiuni electrice temporare. Dacă este necesar consultaţi 

personal calificat. 

Reparaţiile la instalaţia electrică trebuie realizate doar de către personal tehnic calificat. 

Nu folosiţi maşina în timpul operaţiilor de întreţinere sau reparaţii. 

Reglementările de prevenire a accidentelor şi standardele de siguranţă a muncii trebuie 

respectate în zona de lucru. 

5.  Siguranţa electrică

Malaxorul este proiectat în conformitate cu standardele EN 60204-1 şi prezintă protecţie 

IP54 împotriva pulverizării apei şi protecţie de supraîncărcare. 

Conectaţi Malaxorul la un sistem de împământare adecvat pe şantier cu ajutorul şurubului 

de legare la pământ corespunzător şi a unui conector (sau cablu) de împământare cu o 

secţiune minimă de 16 mm2 (vezi fig. 2). 

Malaxorul este de asemenea echipat cu un sistem de siguranţă ce constă dintr-un limitator 

care opreşte funcţionarea maşinii ori de câte ori suportul unităţii reductoare este ridicat. 

Pentru resetare, apăsaţi butonul pornit/oprit situat pe panoul electric. 

6. Asamblare

Puneţi cadrul şi mânerul ca în fig. 3. 

Introduceţi bolţul de articulaţie şi cuiul spintecat şi strângeţi. 



Introduceţi rezervorul în suportul circular, asigurându-vă că cele patru mânere se 

potrivesc pe consolele de oţel, pentru a împiedica rotirea rezervorului în timpul 

funcţionării. 

Montaţi grilajul de siguranţă, capacul lamei şi înşurubaţi lama complet în jos (fig. 4). 

7. Transport

Avertisment: Deconectaţi întotdeauna malaxorul de la alimentarea electrică înainte de 

manipulare. 

Utilajul este uşor de transportat; folosiţi mânerul indicat în fig. 5 pentru transportul 

manual al malaxorului. 

Nu folosiţi niciodată cablul electric pentru a trage utilajul. 

Nu trageţi niciodată cablul electric pentru a scoate utilajul din priză. 

8. Instalare

Scoateţi utilajul din ambalaj. 

Instalaţi malaxorul pe pământ drept şi stabil. 

Nu înclinaţi malaxorul în timpul funcţionării. 

Atunci când transportaţi utilajul asiguraţi-vă că nu există obstacole care ar putea afecta 

stabilitatea. 

9.  Conexiunea electrică

Asiguraţi-vă că tensiunea reţelei şi dimensiunile cablului corespund specificaţiilor. 

Utilajul este prevăzut cu un motor de curent c.a. care trebuie conectat la o sursă de curent 

de 220-230 V / 110V cu un cablu prevăzut cu înveliş rezistent la uzură, anti- strivire şi de 

protecţie împotriva intemperiilor. 

Lungimea cablului nu trebuie să depăşească 50 m. 

Utilajul trebuie folosit doar dacă toate dispozitivele de siguranţă necesare sunt montate şi 

în perfectă stare de funcţionare. 

Cablurile de alimentare electrică trebuie instalate astfel încât acestea să nu fie supuse 

riscului de distrugere sau de pătrundere a apei în conexiuni. 

Folosiţi doar conectori prevăzuţi cu protecţie împotriva pulverizării apei. Nu instalaţi 

betoniera pe cablul de curent. 

Nu folosiţi niciodată malaxorul cu o conexiune electrică improvizată. 

Conexiunea electrică trebuie realizată de un tehnician calificat. 

Asiguraţi fixarea în siguranţă a cablului în interiorul unităţii priză – ştecher. 

Respectaţi toate standardele de prevenire a accidentelor şi de siguranţă în zona de lucru. 

În timpul funcţionării malaxorului, nu introduceţi unelte sau alte obiecte în rezervor 

pentru a evita distrugerea malaxorului sau punerea în pericol a operatorului. 

10. Pornire

Apăsaţi butonul „Pornit” pentru a porni malaxorul. 



Dacă lamele malaxorului nu se rotesc întrerupătorul de supraîncărcare se declanşează 

pentru a opri utilajul. Apăsaţi „Pornit” pentru a relua funcţionarea. 

11.  Funcţionare

Asiguraţi-vă că cablul de curent este prevăzut cu un întrerupător de circuit pentru curent 

rezidual în amonte de utilaj. Dacă este necesar, folosiţi un întrerupător de curent rezidual 

IMER cu cuplare rapidă (230V/50Hz – cod co. 1169245) disponibile în kit. 

Asiguraţi-vă că celelalte persoane nu se apropie de malaxor în timpul funcţionării. 

Opriţi malaxorul înainte de a-l lăsa nesupravegheat. 

Asiguraţi-vă că malaxorul este complet nemişcat înainte de manipulare sau instalare. 

Asiguraţi-vă că tensiunea de reţea corespunde indicaţiilor de pe plăcuţa de date a 

malaxorului. 

Asiguraţi-vă că lamele malaxorului se rotesc în sensul acelor de ceasornic. 

Asiguraţi-vă că hainele nu intră în contact cu lamele de amestecare. 

Avertisment: Nu porniţi niciodată malaxorul fără grilajul de siguranţă montat; capacul 

este un dispozitiv de siguranţă şi trebuie montat pentru a evita contactul direct cu lamele 

malaxorului. 

11.1. Aplicaţii 

11.1.1. Adezivi pentru plăci ceramice, pardoseli şi tencuieli pentru pereţi. 

Turnaţi cantitatea de apă necesară pentru produsul respectiv, având respectând 

capacitatea maximă a malaxorului de 50 kg de adeziv. 

Porniţi utilajul şi în timpul funcţionării, turnaţi praful direct peste capacul din plastic 

pentru a obţine un amestec neted. 

Atenţie: atunci când amestecaţi cantităţi mari, turnaţi produsul în rezervor treptat. 

11.1.2. Vopsea 

Turnaţi cantitatea necesară de vopsea şi apă. 

Folosirea de acizi, solvenţi, şi alte produse chimice agresive este strict interzisă. 

11.1.3. Ciment 

Malaxoarele pot amesteca de asemenea mortar, ciment, sau var cu condiţia să se 

folosească o granulaţie fină.
o

Atenţie: Evitaţi întărirea excesivă a amestecului datorită adăugării de prea mult ciment, 
var sau alte produse care absorb apa.

12.  Oprirea de urgenţă

În situaţii de urgenţă, apăsaţi butonul de urgenţă şi scoateţi malaxorul din priză. 



Motorul electric este protejat împotriva suprasolicitării termice; dacă motorul se 

supraîncălzeşte malaxorul este oprit automat. Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a 

relua funcţionarea. 

13.  Curăţare

După fiecare schimb de lucru şi înaintea perioadelor lungi de inactivitate, rezervorul 

trebuie curăţat bine atât pe dinăuntru cât şi pe dinafară. 

Scoateţi întotdeauna malaxorul din priză înainte de curăţare (de asemenea când folosiţi 

perii, cârpe sau raşchete, etc.). 

Nu folosiţi niciodată malaxorul în timpul operaţiilor de curăţare. 

Când folosiţi jeturi de apă pentru curăţare, nu îndreptaţi niciodată jetul către unitatea de 

acţionare a malaxorului. 

Nu folosiţi solvenţi sau lichide inflamabile. 

14.  Întreţinere

Atenţie: Opriţi întotdeauna malaxorul şi scoateţi-l din priză înainte de a realiza operaţiile 

de întreţinere. 

Reparaţiile la instalaţia electrică trebuie realizate exclusiv de personal calificat. Trebuie 

folosite doar piese de schimb originale IMER şi nu trebuie modificate în niciun fel. 

Utilajul este proiectat pentru cerinţe de întreţinere minime. Totuşi, recomandăm să 

schimbaţi uleiul din reductor cu ulei SAE 40 după 3000 ore de funcţionare continuă. 

Verificaţi dacă contactele priză/ştecher sunt curate. Dacă sunt oxidate, curăţaţi-le imediat. 

Uleiul uzat este clasificat drept reziduu special şi trebuie evacuat conform legii. 

Asiguraţi-vă întotdeauna că toate semnele şi avertismentele de pe maşină sunt clar 

lizibile. 

15. Identificarea defectelor

16. Nivelul emisiilor de zgomot

Nivelul emisiilor de zgomot ale diferitelor malaxoare de ciment sunt menţionate în 

tabelul 2 (dB(A) la 1 m) iar nivelul măsurat de putere a sunetului este LWA (EN ISO 

3744) – 2000/14/CE. 

Piese de schimb 

Toate comenzile de piese de schimb trebuie să indice următoarele: 1 – Tipul de utilaj. 2 – 

Codul piesei şi codul poziţiei fiecărei piese. 3 – Codul de serie şi anul producţiei 

menţionate pe plăcuţa de identificare a utilajului. 

Simbol: Interschimbabilitate (exemplu): Pos.1Pn. 3204530 a fost instalat pe părţile 

mecanice până la N 5240 şi Pos 1.1.Pn 3204520 instalate pe utilajul N 5241 şi ulterior. 



Pos 1.1 este interschimbabil ( ) cu Pos 1. Pos 1 şi Pos 1.1 nu sunt interschimbabile dacă 

simbolul ( ) apare în tabel. 

 Condiţii de garanţie 

Serviciile supuse termenilor de garanţie vor fi solicitate Centrului de Asistenţă Autorizată 

cel mai apropiat (puteţi găsi lista în reţeaua noastră de vânzări sau o puteţi consulta pe 

pagina noastră de internet la adresa www.italiastar.ro din zona de Service); cumpărătorul 

trebuie să solicite garanţia prezentând întotdeauna documente privind data achiziţiei 

produsului în sine. 

Prin garanţie înţelegem repararea sau înlocuirea acelor piese care prezintă defecte de 

producţie. 

Pentru toate produsele Imer International, perioada de garanţie este de un an de la data 

livrării către utilizator. 

Reparaţiile efectuate în perioada de garanţie nu întrerup perioada de garanţie generală. 

Serviciile de garanţie includ repararea sau înlocuirea tuturor pieselor defecte; dacă 

repararea se face la locaţia clientului transferul la şi de la centrul de asistenţă va fi 

suportat de cumpărător. 

Toate reparaţiile în termenul de garanţie, chiar dacă sunt realizate în unul din centrele 

noastre de asistenţă autorizate, trebuie aprobate de către departamentul de Service 

Internaţional al Imer pentru a permite reparaţiile. 

Garanţia nu poate fi acceptată în următoarele cazuri: 

- când repararea sau înlocuirea pieselor s-a realizat de un service de

asistenţă Imer neautorizat;

- când cauza problemei se datorează folosirii de piese de schimb care nu

sunt de origine Imer;

- când utilizatorul a instalat pe utilaj accesorii ne-originale sau neindicate în

manual;

- când produsul a fost modificat, reparat, dezasamblat de cumpărător sau de

alţii;

- când există modificări ale produsului realizate fără autorizarea Imer ce pot

influenţa funcţionarea corectă a produsului;

- în cazul pornirii incorecte, a folosirii incorecte a utilajului, a folosirii

incorecte a instrucţiunilor date în manualul de operare şi întreţinere, şi a

neexecutării procedurilor de întreţinere programate;

- în cazul unor dezastre naturale;

- în cazul uzurii standard;

- în cazul daunelor cauzate de folosirea de combustibili şi lubrifianţi

neadecvaţi;

- în cazul daunelor la componentele electrice cauzate de un sistem electric

neadecvat, în cazul problemelor datorate reţelei de alimentare electrică,

sau de conexiuni realizate fără a respecta instrucţiunile manualului de

operare şi întreţinere.

http://www.italiastar.ro/


DATE TEHNICE 

Model 

Mix 60 Plus Mix All 

Putere motor electric 0.55 kW 0.55 kW 
Viteza de rotire malaxor 55 rpm 55 rpm 
Diametru cuva incarcare 580 mm 580 mm 
Capacitate cuva incarcare 56 l 56 l 
Volum net de amestecare 47 l 47 l 
Greutate utilaj 30 kg 30 kg 
Dimensiuni L/l/h (mm) 580 / 630 / 795 630x580x795 




