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Návod je neoddeliteľnou súčasťou vybavenia miešačky betónu.
Pozorné prečítanie návodu a dodržiavanie odporúčaní v ňom uvedených umožní bezpečnú prácu

so zariadením a predĺži životnosť miešačky betónu.
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1. Úvodné poznámky
a) Identifikačné údaje domiešavača betónu sú uvedené na štítku umiestnenom na skrini 
pohonu.
b) Pred začatím akejkoľvek údržby si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov v 

ňom uvedených
c) Miešačka betónu je navrhnutá tak, aby bola napájaná menovitým napätím 230V ~ 50Hz s použitím ochrany pred 

úrazom elektrickým prúdom.
d) Domiešavač betónu je elektrotechnický výrobok, preto je potrebné prečítať si odporúčania výrobcu a popis 

nebezpečenstiev, ktoré môžu nastať pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel pri prevádzke a prevádzke 
domiešavača betónu.

e) Používateľ je povinný nainštalovať napájací zdroj, ktorý spĺňa požiadavky predpisov.

f) Pracovisko zariadenia by sa malo udržiavať v čistote. Neporiadok môže spôsobiť 
zranenia.
g) Používateľ je povinný správne vybrať miesto použitia domiešavača betónu. Betónová miešačka 

musí počas používania stáť na stabilnom, rovnom a tvrdom povrchu. Prípustné zakrivenie 
zeme je 2 stupne.

h) Po zakúpení domiešavača betónu skontrolujte úplnosť komponentov v balení podľa tohto 
návodu.
i. V prípade akýchkoľvek pochybností ohľadom inštalácie alebo používania zariadenia kontaktujte 

výrobcu alebo predajcu.
j) Výrobca stanovuje, že v prípade konštrukčných zmien zostanú zachované podstatné vlastnosti 

zariadenia. Zmeny nezhoršia technické parametre domiešavača betónu.
k) Používanie elektrického zariadenia môže do veľkej miery závisieť od premenlivosti napätia v 

miestnej elektrickej sieti. Nepoužívajte káble, ktoré sú príliš dlhé a majú malý prierez,
min 2,5 mm2. Použitie iných káblov môže viesť k poklesu napätia.

l.Odporúčaná teplota na prípravu murovacích mált je od +5 do +40 stupňov C.

2. ÚČEL
Voľnepádové betónové miešačky SKIVA s elektrickým pohonom sú určené na výrobu betónových zmesí 
tekutej, polotekutej a plastickej konzistencie, ako aj cementových a cementovo-vápenných mált, najčastejšie 
používaných na stavbách malých bytových a obslužných objektov. atď. Môže sa použiť na miešanie sypkých 
materiálov.
Použitie na iné účely sa chápe ako použitie, ktoré nie je v súlade s určeným použitím.

3. BEZPEČNOSŤ POUŽÍVANIA
a. Je zakázané používať domiešavač betónu s odstránenými krytmi chrániacimi pohon.
b) Sledujte stav pracoviska. Zariadenie nepoužívajte na vlhkých a mokrých miestach. 

Nevystavujte dažďu. Pracovisko udržujte dobre osvetlené. Nepoužívajte elektrické 
spotrebiče v blízkosti výbušných látok.

c) Zariadenie by malo byť mimo dosahu detí, tie by sa tiež mali zdržiavať mimo miesta, kde pracuje 
miešačka betónu. Nedovoľte deťom obsluhovať prístroj.

d) Keď sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené na suchom mieste, aby sa zabránilo korózii. 
Uzavreté spotrebiče nechajte vždy mimo dosahu detí.

e) Nepreťažujte stroj. Práca bude efektívnejšia a bezpečnejšia, ak bude miešačka betónu 
pracovať v režime, pre ktorý je určená. Nepoužívajte nevhodné príslušenstvo, ak 
kapacita presahuje povolenú kapacitu stroja.
Používajte správne nástroje pre danú prácu. Nepokúšajte sa zariadenie používať na účely, 
na ktoré nie je určené.

g) Pracovný odev. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, ktoré sa môžu zachytiť o pohyblivé 
časti. Na prácu sa odporúča elektricky odolný odev a protišmyková obuv. Pri práci 
zakrývajte dlhé vlasy.

f.
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h) Noste ochranu očí a sluchu. Odporúča sa nosiť ochranné okuliare. Pri práci v prašnom 
prostredí používajte tvárovú masku.
Držte sa ďalej od zariadenia, keď je v pohybe.
Keď bubon pracuje, držte ruky preč od ráfika - hrozí nebezpečenstvo poranenia

a.
j.
k) Udržiavajte zariadenie. Pre lepší výkon udržujte zariadenie čisté. Postupujte podľa pokynov 

na výmenu častí zariadenia. Zariadenie by malo byť skontrolované a ak je poškodené, 
malo by byť opravené v autorizovanom servisnom stredisku. Rukoväte by sa mali 
udržiavať čisté a nemali by byť pokryté olejom alebo mastnotou.

Odpojte napájanie, keď zariadenie nepoužívate, neumývate alebo neudržiavate.

m) Pred naštartovaním motora odstráňte zo stroja nástroje, ako sú kľúče.
n) Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Vždy skontrolujte, či je vypínač v polohe OFF, keď je zariadenie 

vypnuté alebo je práve pripojené k elektrickej sieti.
o. Buďte ostražití. Zariadenie nepoužívajte, keď ste unavení.
p Skontrolujte poškodené diely. Pred použitím zariadenia je potrebné skontrolovať všetky časti, 

ktoré by sa mohli poškodiť. Akýkoľvek diel, ktorý je poškodený alebo uvoľnený, by mal 
opraviť alebo vymeniť kvalifikovaný mechanik. Zariadenie nepoužívajte, ak je niektorá 
časť poškodená.

q. Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu s elektrickými časťami.
r) Výmenu dielu by mal vykonávať odborník. Mali by sa používať iba náhradné diely, ktoré sú 

určené pre zariadenie.
s) Okolo stroja udržujte voľný priestor. Udržujte všetky osoby (okrem operátora) v dostatočnej vzdialenosti od 

stroja v minimálnej vzdialenosti 2 m.
Nehýbte zariadením, keď je v prevádzke. Môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo nehodu.

l.

zv.
u. Nepoužívajte zariadenie pod vplyvom alkoholu alebo drog. Ak užívate nejaké lieky, prečítajte si príbalový 

leták, či existujú nejaké kontraindikácie používania prístrojov.

4. BEZPEČNOSTNÉ ZNAČKY
Sú umiestnené na kryte pohonu. Musia sa prísne dodržiavať.

1 2 3 4

1.
2.
3.
4.

Používajte protišmykové topánky
Používajte ochranné rukavice
Odporúča sa používať ochranné okuliare
Prečítajte si návod na použitie

Ďalšie symboly zakazujúce zneužitie

1 2 3 4 5 6 7

8 9
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1. Možnosť priskrutkovania prstov alebo rúk
2. Počas práce sa nedotýkajte
3. Počas práce sa nehýbte
4. Nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený
5. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte napájanie
6. Nevsádzajte na dedičstvo
7. Nevsádzajte na dedičstvo
8. Nepoužívajte, ak je poškodený
9. Nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený

Okrem toho symboly označujúce, ako ho správne používať

1, 2 3

1. Pred začatím akejkoľvek údržby alebo opravy vytiahnite zástrčku zo zásuvky
2. Chráňte pred povodňami
3. Udržujte bezpečnú vzdialenosť od prevádzkového zariadenia

4. ZOSTATKOVÉ RIZIKO - popis
Betónové miešačky SKIVA sú vyrobené v súlade s najlepšími technickými poznatkami a bezpečnostnými 
požiadavkami v čase ich výroby. Aj keď výrobca preberá zodpovednosť za konštrukciu a označenie domiešavača 
betónu, v záujme eliminácie nebezpečenstiev pri jeho prevádzke, prevádzke a údržbe sú niektoré rizikové prvky 
nevyhnutné.
Zvyškové riziko vyplýva z nesprávneho alebo nevhodného správania obsluhy domiešavača betónu az 
nepredvídateľných situácií. Nasledujúce činnosti predstavujú najväčšie nebezpečenstvo:

-
-

Vykonávanie akýchkoľvek neoprávnených úprav na miešačke betónu a 
elektroinštalácii Vytiahnutie zástrčky zo zásuvky pred vypnutím zariadenia 
hlavným vypínačom
Premiestňovanie domiešavača betónu počas jeho prevádzky Premiestňovanie domiešavača 

betónu pripojeného k napájaciemu zdroju Používanie miešačky na betón na iné účely, ako je 

popísané v návode na obsluhu Používanie miešačky na betón po odstránení krytu pohonu

Pri opravách používanie neoriginálnych náhradných dielov Nastavenie 
napnutia klinového remeňa za chodu domiešavača betónu
Pripojenie miešačky na elektrickú sieť v prípade poškodenia prípojky alebo 
zásuvky Vloženie rúk do miešačky pred úplným zastavením
Preťaženie produktu
Vykonávanie vizuálnej kontroly technického stavu, údržby a opráv počas prevádzky zariadenia 
Nekontrolovaný pohyb zariadenia

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5. ZVYŠKOVÉ RIZIKO - eliminácia
Dodržiavaním nižšie uvedených pravidiel môžeme minimalizovať riziko zvyškového rizika pri použití miešačiek betónu 
SKIVA. Zvyškové riziko vzniká v dôsledku nedodržania nasledujúcich odporúčaní

-
-
-

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu
Pri opravách používajte iba originálne náhradné 
diely.Zabezpečenie domiešavača betónu proti prístupu detí
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-
-

Je zakázané dávať končatiny na miesta, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu

Odpojenie domiešavača betónu od elektriny pred údržbou, opravami a hodnotením 
technického stavu
Používanie a premiestňovanie miešačky betónu na stabilnom, tvrdom a rovnom povrchu Je 
zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny na zariadení
Opravy elektrických častí smie vykonávať len elektrikár s príslušnou kvalifikáciou 
Zariadenie môžu obsluhovať kvalifikované osoby, ktoré si prečítali návod na obsluhu

-
-
-
-

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model SW-200
Kapacita zásypu 200 l (dm3)

Kapacita zárobku 165 l (dm3)

Spotreba energie 1450 W

Menovité napätie 230V / 50Hz

Rozmery v balení 86 * 74 * 46 cm

Čistá / hrubá hmotnosť 61/66 kg

Rotácia bubna 27-31 ot./min

7. TECHNICKÝ POPIS
Betónové miešačky SKIVA sú jednoduché, ľahké a bezpečné. Pozostáva z nasledujúcich tímov:

-
-
-

Rám s pripevnenými kolesami a rukoväťou pre voľný pohyb zariadenia Liatinový 
bubon s miešadlami, kde jeho os je uložená a uložená v rámovej objímke rámu 
pohonu liatinového bubna pozostávajúceho z 1-fázového elektromotora, 
remeňového prevodu, a prevodovka
Zostava elektroinštalácie pozostáva z: elektromotora, spínača, krytu, zástrčky, vodičov,

Mechanizmus sklápania bubna - sklopné koliesko 
Zámok - nožička

-

-
-

8. PARAMETRE AKUSTICKÉHO TLAKU
Výrobca pri modeloch deklaruje nasledovné hladiny hluku pre osoby obsluhujúce miešačku 
betónu, namerané laboratóriom TUV:

Nameraná hladina hluku: 
SW-100/120/140 - LPA75dB, 
SW-160/180/200 - LPA82 dB 
Garantovaná hladina hluku: 
SW-100/120/140 - LWA95dB 
SW-160/180/200 - LWA105 dB

9. PREPRAVA A SKLADOVANIE
Betónové miešačky Skiva je možné prepravovať na krátke vzdialenosti akýmkoľvek dopravným prostriedkom, v 
nezmontovanom stave v kartónovej krabici. Je potrebné dbať na to, aby sa krabice s produktom pri nakladaní a 
vykladaní nehádzali a neprevracali.
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Zmontovaný výrobok by sa mal nakladať na dopravný prostriedok ručne v tíme 2-3 osôb, na palete 
alebo bez nej. Malo by byť zabezpečené proti pohybu, napríklad pribitím nohy k podlahe a pripevnením 
kolies.

Miešačka na betón by sa mala skladovať v podmienkach, ktoré ju chránia pred poškodením koróziou.

10. MONTÁŽ

Obsah balenia:

Opatrenia:
Poznámka: Pri používaní nástrojov by mali základné preventívne opatrenia znížiť riziko zranenia osôb a 
poškodenia zariadenia.

Poznámka: čísla v pravom rohu nákresu zodpovedajú číslam na plastových obaloch obsahujúcich 
montážny materiál.

Prvý krok

Umiestnite statív do zvislej polohy (pozri obrázok). Ploché podložky položte na stojan, nasaďte kolesá a nasaďte vonkajšiu stranu 
plochých podložiek. Nainštalujte kolíky
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Krok dva

S rámom na boku pripevnite podperu, ako je znázornené na obrázku. Vložte dve šesťhranné skrutky M8X80 cez otvory na 
jednej strane, potom ploché podložky, poistné podložky a matice na druhej strane. Posuňte pružinu na spodnej piestnej tyči. 
Pripojte piestne tyče pomocou šesťhrannej skrutky a matice M6X20. Držte pružinu a vložte závlačku. Ohnite každú stranu 
čapu smerom von. Utiahnite to.

Krok tri:

Otočte rám a rovnakým spôsobom pripevnite osku konzoly ku kolesám. Uistite sa, že sú všetky matice bezpečne 
utiahnuté.
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Štvrtý krok

Nasuňte ložiskový blok na hriadeľ. Držte ho pomocou 42 špirálového krúžku. Opatrne, s dvoma osobami, 
zarovnajte spodný bubon s oporným ramenom na strane podpery stojana, ako je znázornené tak, aby 
ložiskový blok zapadol na miesto v ráme, čím poskytne bočnú oporu, zatiaľ čo hriadeľ s väčším priemerom sedí 
v spodnej časti rám.

Zarovnajte otvory v bočnom držiaku s otvormi v ložiskovom bloku a vložte šesťhrannú skrutku M8X70 na jednu 
stranu, potom plochú podložku, poistnú podložku a maticu na druhú stranu. Umiestnite hornú konzolu na hriadeľ s 
väčším priemerom tak, aby otvory boli zarovnané s otvormi v spodnej konzole. Cez otvory vložte dve skrutky M8X20, 
potom zospodu ploché podložky, poistné podložky a matice. Utiahnite kľúčom. Nainštalujte miešacie lopatky do 
spodnej časti bubna, zatiaľ voľne bez uťahovania, ako je znázornené (obrázok nižšie). V spodnej časti bubna sú dva 
otvory. Skrutka M10X20 sa dá zasunúť zvonku. Kožená podložka, plochá podložka, poistná podložka a matica by 
mali byť naskrutkované voľne. Kožená podložka by mala byť umiestnená smerom k spodnej časti bubna.

Poznámka: Medzi lopatky a bubon umiestnite podložky ako tesnenia.
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POZOR: na bubne sú šípky označujúce polohu bubna, čo znamená, že obe časti bubna sa musia správne 
prekrývať -   v súlade so šípkami. V opačnom prípade sa mixéry nezmestia.

Krok päť

Umiestnite horný bubon na vrch spodného bubna cez ráfik, pričom sa uistite, že montážne otvory sú v jednej línii, 
ako aj naznačené šípkami. Zaskrutkujte šesťhrannú skrutku M8X16 a podložku do každého závitového otvoru na 
oboch častiach bubna. Uistite sa, že uťahovanie sa vykonáva postupne. Pripevnite miešacie nože k hornému bubnu 
vložením skrutiek M10X20 zvonku cez otvory v bubne. Kožená podložka by mala byť umiestnená vo vnútri medzi 
bubon a čepeľ mixéra. Miešadlo zaistite zvnútra plochou podložkou, pružinovou podložkou a maticou. Utiahnite 
matice. Nakoniec skontrolujte, či sú horné a spodné upevnenie čepele pevne utiahnuté.

Krok šiesty

Nainštalujte naklápacie koleso bubna so zaisťovacou platňou príruby rámu na mieste pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 
M8X20, z ktorých každá má plochú podložku, poistnú podložku a maticu.
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Krok sedem

Zarovnajte drážky pre pero a posuňte kryt skrine motora k rámu. Na každý kolík naskrutkujte maticu s plochými 
podložkami a poistnými podložkami. Pripevnite držiak spodného kufra k bočnému podpornému rámu vložením 
M8X70 na jednej strane a potom plochej podložky, poistnej podložky a matice na druhej strane.

11. SERVIS
Domiešavače betónu môžu obsluhovať dospelí, ktorí si vopred prečítajú tento návod a budú dodržiavať 
odporúčania a pokyny v ňom uvedené, najmä bezpečnostné pravidlá, ale aj BOZP, obsluhu a údržbu 
zariadenia. Miešačka na betón by sa mala používať čistá a prevádzkyschopná, nesmie sa používať s 
viditeľným poškodením alebo s odstráneným krytom pohonu. Je potrebné pravidelne kontrolovať stav 
zariadenia a opravovať opotrebované diely.

AKTIVÁCIA
1) Postavte miešačku betónu na spevnený, stabilný povrch.
2) Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky s menovitým napätím 230V ~ 50Hz.
3) Prepnite hlavný vypínač do polohy ON.

4) Zariadenie má ochranu proti prehriatiu, ktorá vypne motor pri preťažení miešačky betónu.

5) Nalejte potrebné látky do bubna miešačky betónu - nezabudnite zariadenie nepreťažovať, pretože 
by sa tým poškodilo.

POZNÁMKA: Nehýbte s miešačkou, keď je bubon naložený alebo v prevádzke.
6) Nastavte bubon do pracovnej polohy a potom zaistite rameno.
7) Nikdy sa nepribližujte k miešačke betónu, keď je v prevádzke.

8) Nastavte bubon do polohy, ktorá uľahčí vysávanie materiálu z bubna.
9) Keď skončíte, otočte prepínač do polohy OFF a odpojte zástrčku. Nikdy neodpájajte napájací kábel zo 

zásuvky bez toho, aby ste najskôr prepli prepínač do polohy OFF
10)Na pripojenie miešačky použite predlžovací kábel z OWY alebo OPL kábla 2x1,5mm2 s dĺžkou do 

10m alebo 2x2,5mm2 s väčšou dĺžkou zakončený príslušnou zástrčkou

Práca miešačky betónu je periodická, t.j. postupnosť práce je nasledovná: plnenie, miešanie, 
vyprázdňovanie. Bubon sa plní podľa dodanej receptúry ručne (vedrom, lopatou).
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Poznámka: Motor je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá automaticky vypne motor, keď teplota stúpne 
na kritickú úroveň. Motor sa automaticky spustí, keď teplota klesne.

Naklonenie bubna:
Pružina zaisťuje gombík v požadovanej polohe bubna počas skladovania, prevádzky alebo vyprázdňovania. Zuby na gombíku 
zapadnú do hrebeňa a zaistia bubon v požadovanej polohe. Potiahnite gombík smerom k sebe a otočte ním, aby ste zmenili 
uhol bubna.

Poloha bubna na plnenie a miešanie materiálu.

Roztok vápnika Betón Vypúšťanie Skladovanie

Plnenie:
Pripojte kábel k zariadeniu a zasuňte zástrčku do zásuvky. Na začiatku plnenia treba zariadenie vyprázdniť. 
Bubon sa musí počas plnenia otáčať. Nevhadzujte materiál do bubna, môže sa vysunúť. Naplňte bubon na 
okraji. Štartovacie tlačidlo musí byť v polohe OFF.

Miešanie:
1. Do bubna nasypte potrebné množstvo štrku.

2. Nalejte cement
3. Nalejte potrebné množstvo piesku

4. Nalejte vodu do bubna.

Vyprázdňovanie:

Nevypínajte miešačku betónu, keď je plná. Vyprázdňovanie je možné len vtedy, keď sa bubon otáča.

12. ÚDRŽBA A OPRAVY
Domiešavač betónu si vyžaduje správnu údržbu, aby bola zabezpečená jeho účinnosť čo najdlhšie. 
Pozostáva z nasledujúcich činností:
1. Čistenie domiešavača betónu po práci – najmä liatinového bubna a ozubeného kolesa
2. Ošetrenie (natieranie) rozstreku farby v prípade úlomkov farby
3. Kontrola spojov najdôležitejších prvkov miešačky betónu vrátane skrutkových spojov
4. Okamžité riešenie problémov
5. Pravidelná výmena ložísk a protiľahlých častí:

a) Podperné ložisko bubna poz. 50 - odporúčaná výmena každých 3500 hodín prevádzky
b) Ložisko rámu poz. 54 - odporúčaná výmena každých 3500 hodín prevádzky
c) Ozubené koleso poz. 18 - nie je potrebné žiadne mazanie. Zakaždým je potrebné očistiť 

výstroj od piesku a nečistôt. Pred tým sa uistite, že je odpojená zástrčka.

6. Poškodené alebo odstránené výstražné štítky a štítky s údajmi je potrebné doplniť ich zakúpením u 
výrobcu
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7. Pri výmene liatinového ráfika alebo ozubeného kolesa demontujte spodnú maticu pod závesom a vyberte 
bubon z objímky závesu. Potom veniec vymeňte.
Demontujte ozubené koleso, skontrolujte stav valivých ložísk a v prípade potreby ich vymeňte. Potom 
vložte bubon späť do objímok držiaka a priskrutkujte ho.

8. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
9. Napnite klinový remeň motora alebo ho v prípade potreby vymeňte. Je to spotrebný tovar. Ideálne každých 

3500 hodín práce.

Po skončení renovačnej sezóny by sa mala vykonať primeraná údržba, aby sa miešačka betónu chránila 
počas prestávky v používaní. Malo by sa starostlivo vyčistiť, odstrániť všetky chyby a vymeniť poškodené 
prvky.

Pozor!
Údržbové opravy vykonávame až po odpojení výrobku od siete vysokého napätia! Po odstránení 

ochranného krytu motora nie je dovolené používať miešačku betónu!

13. JAZDITE
Miešačka betónu je elektrické zariadenie. Čo znamená, že všetky činnosti súvisiace so zásahmi do 
elektrickej sústavy musí vykonávať oprávnený elektrikár. Pred odstránením krytu MUSÍTE vytiahnuť 
zástrčku zo zásuvky. Kryt pohonu sa nesmie odstraňovať bez opodstatneného dôvodu. Použitý motor 
je jednofázový motor prispôsobený na prácu pod napätím 230V ~ 50Hz. Prípustné kolísanie napätia v 
sieti je ± 6% menovitého napätia motora. Elektrická inštalácia by mala byť chránená 10A skratovou 
poistkou vyrobenou používateľom.

Trieda izolácie je trieda II.Trieda je zachovaná, keď sa na opravy použijú originálne diely a izolačné 
vzdialenosti sa nemenia.

Trieda vodotesnosti je IP44.

Elektrická schéma
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14. ZÁKLADNÉ VADY A ICH NÁPRAVA

- Miešačka na betón nefunguje - skontrolujte nastavenie tlačidla ON / OFF alebo či je v zásuvke elektrina.

- Motor beží, ale bubon sa neotáča – skontrolujte hnací remeň, skontrolujte jeho napnutie a v 
prípade potreby ho vymeňte za nový. Fotografia č.1.

- Miešačka na betón sa zastaví pri zaťažení - ako je uvedené vyššie. Skontrolujte hnací remeň! Fotografia č.1.
- Príliš hlasná práca miešačky betónu - upravte vôľu prevodov.
- Je tam elektrina, ale motor nebeží – poraďte sa s elektrikárom alebo servisným technikom.
- Ozubené kolesá nezaberajú (zaberajú) - odstráňte podložky nastavenia výšky bubna 

umiestnené pod spodným bubnom. Znížte sedlo bubna. Fotografia č.2

Fotografia č.1 Fotografia č.2

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, kontaktujte prosím servis výrobcu: serwis@skiva.pl

15. DEMONTÁŽ A STIAHNUTIE
Životnosť domiešavača betónu závisí od intenzity používania. V prípade správnej údržby a dodržiavania 
pravidiel používania tohto návodu by mal byť miešač betónu používaný 3-7 rokov. Opotrebované časti 
miešačky betónu sa nesmú vyhadzovať do koša. Mali by byť správne oddelené.

Elektrické a elektronické zariadenia nie je dovolené likvidovať spolu s komunálnym odpadom. 
Ohľadom likvidácie použitých elektrických spotrebičov sa obráťte na miestne úrady. Nevhodná 
likvidácia použitých elektrozariadení môže mať za následok únik nebezpečných látok používaných na 
ich výrobu do prívodov pitnej vody a to negatívnym spôsobom. Domiešavač betónu je elektrické 
zariadenie, čo znamená, že podlieha európskej smernici 2012/19/EU popisujúcej spôsoby nakladania s 
použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a je označený
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16. TECHNICKÝ NÁKRES SO ZOZNAMOM NÁHRADNÝCH DIELOV
názov

1 Horný bubon
2 Skrutka M6 * 18 - 9 ks
3 Gumené tesnenie
4 M6 * 12 skrutka - 3 ks
5 Liatinový veniec
6 Spodný bubon

7 Svorka
8 Skrutka M10 * 60 - 9 ks
9 Priemer klipu 40
10 Skrutka M8 * 75 - 8 ks
11 Matica M8 - 12 ks
12 Naklápacie koleso

13 Spodný rám bubna
14 Horný brzdový rám
15 Jar
16 Konektor

17 Rámová noha

18 Spodný brzdový rám
19 Skrutka M8 * 16

dvadsať Brzdová čeľusť
21 Hlavný rám
22 Os
23 Kolesá 9x1,75 - 2 ks
24 Závlačka 5 * 32 - 2 ks
25 Priemer klipu 25
26 Ložisko 6003 - 2 ks
27 Ochranu
28 Šachta

29 Liatinové ozubené hnacie koleso
tridsať Pružinový kolík 5 * 32

31 Gum
32 Tuleň∅48 * 41 * 1.2
33 Ložisko 6005 a 6006
34 Matica M27 * 1,5
35 Prepínač
36 5A poistka
37 Vodotesné tesnenie PG9
38 Napájací kábel
39 Svorka motora
40 Matica M8 - 2 ks
41 Priemer klipu 25
42 Ložisko 6905
43 Ložisko 6005
44 Skrutka M4 * 14

45 Základňa motora
46 Štartovacia cievka (kondenzátor) 8UF / 10UF / 12UF - závisí od modelu
47 Klinový remeň
48 Kladka

15



49 Výkon motora závisí od modelu
50 Ventilátor
51 Kryt motora
52 Skrutka M12 * 20

53 Tuleň∅22 * 12 * 1.5
54 Agitátori
55 Matica M12 - 2 ks
45 Skrutka M10 * 20 - 2ks
46 Celý motor
47 M8 * 16 skrutka - 4 ks
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Záručný list so záručnými podmienkami

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobku a chyby materiálu, z ktorého je výrobok vyrobený (tzv. 
vady vyplývajúce z príčin výrobku).

Účinnú reklamáciu môže uplatniť len Kupujúci, ktorý spolu s reklamáciou podrobne uvedie: vadu, druh 
Tovaru, okamih nákupu a okamih zistenia vady, ako aj podpísaný podpis. záručný list s dokladom o 
kúpe tovaru.

Kupujúci, ktorý uplatňuje reklamáciu, je povinný umožniť servisnému technikovi Skiva prehliadku tovaru, 
prehliadku reklamovaného tovaru aj v mieste jeho inštalácie alebo uskladnenia, vykonať technickú expertízu 
tovaru a v prípade potreby vyzdvihnúť potrebný počet tovaru. vzoriek na overenie reklamácie.

Záručná doba začína plynúť kúpou a je 12 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na zariadenia zakúpené v Poľsku a platí na území Poľskej republiky.

Táto záruka sa vzťahuje na poruchy zariadenia spôsobené chybnými dielmi a/alebo výrobnými chybami. 
Záruka bude rešpektovaná po predložení záručného listu a kópie alebo originálu dokladu o kúpe (účtenka, 
faktúra, účet)
Kompletnosť a kvalitu tovaru je potrebné skontrolovať priamo v deň nákupu. Pri nesplnení tejto podmienky 
môžu byť reklamácie pre nedostatky zamietnuté.

Chybné diely odhalené počas záručnej doby budú bezplatne vymenené Autorizovaným servisom do 14 pracovných 
dní odo dňa písomného oznámenia poruchy a doručenia zariadenia do servisného strediska.

Ak si oprava vyžaduje prinesenie príslušných dielov z výroby, môže sa doba opravy predĺžiť o čas 
potrebný na prinesenie dielov.

Garant zabezpečuje efektívnu prevádzku zariadenia za predpokladu, že je inštalované a používané v súlade s Návodom na obsluhu

Záručná oprava sa nevzťahuje na činnosti uvedené v návode, ktoré je užívateľ povinný vykonať.

Garant môže odmietnuť bezplatné dodanie záručných dielov v prípade nesúladu údajov v dokladoch s 
údajmi o vybavení, porušenia plomb, opráv alebo výmazov neoprávnenými osobami.

Na reklamácie zo záruky sa nebude prihliadať v prípade:
* mechanické poškodenie, napr. náraz, modriny, škrabance, modriny;
* nedodržanie pravidiel inštalácie, prevádzky, prevádzky a údržby obsiahnutých 
v návode;
* poškodenie v dôsledku znečistenia (napr. ložiská) alebo v dôsledku mechanického 
poškodenia spôsobeného prepätím alebo poklesom napätia v energetických sieťach
* dostať sa do vnútra tekutín alebo cudzích predmetov
* vykonávanie úprav alebo opráv osobami neoprávnenými spoločnosťou Skiva a inštalácia a 
prevádzka zariadenia v rozpore s návodom.
* diely podliehajúce opotrebovaniu, ktoré je potrebné pravidelne vymieňať: ložiská, hnacie remene.
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Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou (Zákon 
z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach spotrebiteľského predaja ao zmene Občianskeho zákonníka - Zb. 
č. 141, ods. 1176)

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Záručné podmienky, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka a Zákona o osobitných podmienkach spotrebiteľského predaja a novely Zákonníka.

občianske.

Gwarant – centrálny sklad:

Skiva sp. K.
ul. Armii Krajowej 43 

09-100 Płońsk
mail: serwis@skiva.pl

Záručná potlač

MODEL ZARIADENIA:

ČÍSLO FAKTÚRY:

DÁTUM PREDAJA:
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ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:
Skiva sp. K.
ul. Henry Ford I č. 4 
09-100 Płońsk

Meno Produktu:
Model elektrickej miešačky betónu s voľným pádom: SW-100, SW-120, SW-140, SW-160, SW-180, SW-200

osud:na výrobu betónových zmesí, cementovo-vápenných mált a suché alebo mokré miešanie sypkých 
hmôt.

S plnou zodpovednosťou vyhlasujem, že výrobok spĺňa nasledujúce požiadavky smerníc:

Smernica 2006/42 / ES -Stroje a bezpečnostné komponenty. Nariadenie ministra hospodárstva z 21.10.2008 
Smernica 2000/14 / ES s dodatkom 2005/888 / ES -Emisia hluku. Nariadenie ministra hospodárstva z 21.12.2005

Smernica 2014/30 / EÚ -Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Smernica 2014/35 / EÚ -Nízke napätie (LVD) ROHS 2 č. 2011/65 / 
ES -Materiál

Normy:
PN-EN 12151: 2007, PN-EN 60204-1: 2006 / A1: 2009, PN-EN 60335-1 / 2012 
PN-EN 55014-1 / 2012, PN-EN 13857/2012 ISO 13857/2012 / 2012, AfPS GS 
2014: 01 PAK

Postup dodržiavania pravidiel:v súlade so smernicou 2000/14 / ES príloha 6

Výrobca pri modeloch deklaruje nasledovné hladiny hluku pre osoby obsluhujúce miešačku betónu, 
namerané laboratóriom TUV:

SW-100/120/140 - LPA75dB, 
SW-160/180/200 - LPA82 dB 
Garantovaná hladina hluku: 
SW-100/120/140 - LWA95dB 
SW-160/180/200 - LWA105 dB

Dokumentácia, ktorú vlastní:Skiva sp.Sk

Varšava, 26. októbra 2021

Model Rok výroby / sériové číslo
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