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Шановний Покупець!
Дякуємо за те, що придбали 
бетонозмішувач торговельної марки 
“DNIPRO M”. 
Придбаний Вами бетонозмішувач 
поєднує в собі сучасні 
конструктивні рішення та високу 
надійність. 
Ми сподіваємося, що наша 
продукція стане Вашим незамінним 
помічником на довгі роки.
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51.  ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

ПРИ РОБОТІ З 
БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ

Прочитайте всі застере-
ження і вказівки. Недотри-
мання застережень і вка-
зівок може призвести до 
серйозних травм.

Загальні правила безпеки
 – При роботі з бетонозмішувача-

ми будьте уважні, слідкуйте за тим, 
що Ви робите, та керуйтеся здоро-
вим глуздом. Не використовуйте бе-
тонозмішувач, якщо Ви втомилися, 
а також перебуваєте під дією алко-
голю або лікарських препаратів, що 
знижують реакцію.
 – Найменша необережність при ро-

боті з бетонозмішувачем може при-
звести до серйозної травми.
 – При роботі використовуйте засоби 

індивідуального захисту, залежно від 
умов роботи.
 – Носіть взуття з нековзкою пі-

дошвою.
 – Завжди зберігайте рівновагу і стій-

ке положення. Це дозволить Вам не 
втратити контроль над бетонозмішу-
вачем при виникненні непередбаче-
ної ситуації.
 – Запобігайте контакту одягу або во-

лосся з працюючим бетонозмішува-
чем.
 – Забороняється при роботі класти 

руки на рухомі частини бетонозмі-
шувача та використовувати додатко-
ві засоби для прискорення перемі-
шування розчину (лопата, арматура 
та інше).

Безпека робочого місця
 – Тримайте робоче місце в чистоті 

та забезпечте гарне освітлення. По-

гане освітлення або безлад на ро-
бочому місці можуть призвести до 
травмування. 
 – Не використовуйте бетонозмішу-

вач поблизу легкозаймистих рідин та 
газів.
 – Під час роботи з бетонозмішува-

чем не підпускайте близько дітей або 
сторонніх осіб. Відволікання уваги 
може викликати у Вас втрату конт
ролю над робочим процесом.
 – Заборонено переміщення бето-

нозмішувача на власних колесах за 
межами будівельного майданчика. 
Буксирування та переміщення за-
повненого бетонозмішувача також 
заборонено.

Електробезпека

Категорично забороня-
ється робота бетонозмішу-
вача зі знятою або пошко-
дженою кришкою корпусу 
двигуна!

 – Заборонено використання само-
робних розеток і кабельних з'єд-
нань, а також використання пошкод-
женого кабелю живлення або вилки. 
Для запобігання короткому замикан-
ню слідкуйте за чистотою контак-
тів і відсутністю між ними сторонніх 
предметів.
Не допускайте недбалого поводжен-
ня з кабелем живлення. У жодному 
разі не застосовуйте кабель живлен-
ня для підтягування або вимкнен-
ня бетонозмішувача. Не допускайте 
контакту кабелю живлення із джере-
лами тепла, оливою, мастилом, го-
стрими краями або рухомими пред-
метами. У разі пошкодження або 
перекручування кабелю живлення 
зростає небезпека ураження елек-
тричним струмом.
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5 – Забороняється заміна кабелю жив-

лення з метою його подовження.

Технічне обслуговування
 – Після закінчення роботи бетоно

змішувач повинен бути очищений від 
бруду.
 – Не розбирайте і не змінюйте кон-

струкцію бетонозмішувача та його 
комплектуючих.
 – Ремонт Вашого бетонозмішувача 

повинен проводитися тільки кваліфі-
кованими фахівцями у фірмових сер-
вісних центрах ТОВ «ДНІПРО М».
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52. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Знак загальної застороги 
(ризик для людей, пояснено 
додатковим знаком або 
текстом)
Прочитати оригінал 
інструкції з техніки безпеки 
та експлуатації

Одягнути захисні рукавички

Змінний струм

IP Ступінь захисту від впливу 
пилу та води

Клас захисту від ураження 
електричним струмом ІІ

Знак відповідності 
технічним регламентам 
(Україна)
Спеціальний знак, який 
засвідчує, що виріб 
відповідає основним 
вимогам директив ЄС і 
гармонізованим стандартам 
Європейського Союзу
Єдиний знак обігу 
продукції на ринку держав
членів Євразійського 
економічного союзу

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 Стійка колісна 1 шт.

2 Стійка опорна у зборі зі 
стопором фіксації бака

1 шт.

3 Балка 1 шт. 

4 Бак у зборі 1 шт.

5 Привід у зборі 1 шт.

6 Колесо нахилу бака 1 шт.

7 Транспортувальні колеса 2 шт.

8 Хомут 2 шт.

9 Захист шестерні 1 шт.

10 Болт М8x16 2 шт.

11 Болт М8x60 2 шт.

12 Болт М8x70 6 шт.

13 Гровер М8 7 шт.

14 Гайка М8 6 шт.

15 Шайба М8(У) 4 шт.

16 Шайба М8 12 шт.

17 Стопорне кільце А15 1 шт.

18 Стопорне кільце А26 2 шт.

19 Oригінал інструкції 
з техніки безпеки та 
експлуатації

1 шт. 

20 Упаковка 1 шт. 

4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Призначення
Бетонозмішувач призначений для 
змішування бетону та інших буді-
вельних сумішей. Бетонозмішувач не 
призначений для використання в ці-
лях харчової промисловості, для пе-
ремішування різних рідин, порошків 
та вибухонебезпечних речовин.
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3

Мал. 1

1 Педаль стопора 7 Привід у зборі

2 Опорна стійка 8 Вимикач живлення

3 Дискфіксатор кута нахилу 9 Стійки для транспортувальних 
коліс

4 Колесо нахилу бака 10 Транспортувальні колеса

5 Бак у зборі 11 Балка

6 Лопаті
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ТОВ «ДНІПРО М» постійно працює над удосконаленням своєї 
продукції й у зв’язку з цим залишає за собою право на внесен-
ня змін у зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та в зміст 
оригіналу інструкції з техніки безпеки та експлуатації бетоно
змішувача, без повідомлення споживачів. Усі можливі зміни бу-
дуть спрямовані виключно на покращення та модернізацію бето-
нозмішувача. 

5.  ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри Позначення СМ130C СМ165C СМ200

Номінальна 
напруга В (V) 230 230 230

Номінальна 
частота Гц (Hz) 50 50 50

Номінальна 
потужність Вт (W) 750 750 1000

Об'єм бака л (L) 130 165 200

Об'єм суміші л (L) 90 130 160

Ступінь захисту 
від впливу пилу 
та води 

ІР 44 44 44

Клас захисту 
від ураження 
електричним 
струмом 

ІІ ІІ ІІ

Габаритні 
розміри (ДxШxВ) м (m) 1,1x0,78x1,16 1,18x0,78x1,21 1,18x0,88x1,25

Маса кг (kg) 55 65 75

Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до 
умов роботи. 
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56. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перед підготовкою до ро-
боти, обслуговуванням та піс-
ля завершення роботи з бето-
нозмішувачем витягніть вилку 
з розетки.

Збирання бетонозмішувача (Мал. 2)
Розпакуйте бетонозмішувач і про-
ведіть огляд комплекту поставки на 
предмет відсутності зовнішніх по-
шкоджень.
Для збирання бетонозмішувача Вам 
знадобляться такі інструменти (не 
входять до комплектації): 
 – Ключ накидний або торцевий 

на 13 – 2 шт.
 – Викрутка хрестоподібна, довжина 

не менше 120 мм.
 – Кільцезйомник для стопорних кі-

лець.

Встановіть транспортувальні колеса 
(11) на колісну вісь та встановіть сто-
порні кільця А26. 

Встановіть та прикрутіть балку (10) 
до стійок (2) і (9) за допомогою га-
йок, гроверів, шайб і болтів М8х70. 

Встановіть бак у зборі з дугою (5) 
на стійки (2) і (9), встановіть захист 
шестерні (7) та зафіксуйте за допо-
могою хомутів (6) і (12). Закріпіть хо-
мути за допомогою гайок, гроверів, 
шайб і болтів М8х60.

Встановіть на стійку (9) привід у збо-
рі (8) та закріпіть за допомогою га-
йок, гроверів, шайб і болтів М8х70.

Встановіть колесо нахилу бака (3) та 
закріпіть через отвори дискафікса-
тора (4) за допомогою гайок, грове-
рів, шайб і болтів М8x16.

Стопор фіксації бака (1) встановлено 
у зборі зі стійкою (2).

M8У

M8

M8

M8

M8

M8/70

M8/70
M8/70

M8/70

A26

A26

M8/70
M8/70

M8/16

M8/60

M8

M8

M8/16

M8У

3 5
6

7
8

9

10

4

2
12

111

Мал. 2
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привода (Мал. 3) 
Перед збиранням та встановленням 
корпусу привода зніміть стопорне 
кільце А15 та зніміть шків із вала.
Відкрутіть гвинти (1) на корпусі при-
вода і зніміть кришку (2).
Встановіть на стійку корпус привода 
(3) до поєднання кріпильних отворів 
стійки і корпусу та наживіть болто-
вим з’єднанням.
Прослідкуйте, щоб корпус був роз-
міщений паралельно до стійки.
Наживіть шків (4) стороною з ребра-
ми жорсткості всередину до упору 
та зафіксуйте стопорним кільцем А15 
(5).
Встановіть ремінь (6) на вал двигуна 
та на шків і натягніть.
Після натягу ременя увімкніть бето-
нозмішувач і візуально проконтро-
люйте роботу ременя, він не по-
винен торкатися стінки корпусу та 
зміщатися по осі двигуна або шківа. 
Встановіть кришку корпусу (2) на 
корпус (3) та закрутіть гвинтами (1).

Регулювання натягу ременя (Мал. 4)
Для натягу ременя послабте болти 
кріплення корпусу (1), натисніть на 

верхню частину корпусу привода, 
натягнувши ремінь, та затягніть бол-
ти. Натяг ременя виконуйте зі знятою 
кришкою корпусу (2).

7. РОБОТА З 
БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ

Працювати з бетонозмі-
шувачем рекомендується 
при температурі навколиш-
нього середовища від 0 °С 
до +40 °С.

Увімкнення/вимкнення (Мал. 5)
Щоб увімкнути бетонозмішувач, на-
тисніть на зелену кнопку (1) «І», роз-
ташовану збоку на захисному кожусі 
електродвигуна. Для вимкнення на-
тисніть на червону кнопку (2) «О».

Завантаження компонентів у 
бетонозмішувач

Завантаження бетоно
змішувача проводьте тільки 
під час обертання бака.

2

1

3

4
5

6

Мал. 3
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Встановіть бетонозмішувач на гори-
зонтальну рівну поверхню.

Порядок завантаження: 

 – Залити необхідну кількість води в 
бак. 

 – Додати необхідну кількість цемен-
ту в бак. 

 – Додати необхідну кількість піску в 
бак. 

 – Додати необхідну кількість гравію 
в бак. 

Завантаження бетонозмішувача ви-
конують у такій послідовності: нали-
вають 15–30% води від загальної кіль-
кості, потім почергово завантажують 
цемент і заповнювачі при рівномір-
ному почерговому додаванні води, 
що залишилася. Завантаження має 
проводитися за можливості швидко. 
У будьякому випадку послідовність 
завантаження і тривалість перемішу-
вання матеріалів визначається необ-
хідною якістю і типом готової суміші.

Нахил бака (Мал. 6, 7)

Не перевертайте бето-
нозмішувач повністю або за 
бак, щоб висипати готову 
суміш. Використовуйте тіль-
ки колесо нахилу бака.

Нахил бака відбувається за допо-
могою колеса (1). У центрі колеса, 
на бічній його частині, знаходить-
ся дискфіксатор кута нахилу (2). Бак 
можна встановити в певному кутово-
му положенні за допомогою установ-
ки фіксувального штиря у вирізи дис-
кафіксатора (Мал. 6).
Кутовий нахил бака можна здійснити 
у фіксованих позиціях установки фік-
суючого штиря у вирізах дискафік-
сатора. Позиції 2 і 3 призначені для 
замішування бетону, 4 і 5 – для замі-
шування легких будівельних розчи-
нів, 6 і 7 – для вивантаження суміші. 
Для зберігання встановіть бак у по-
ложення 8 (Мал. 7).

2

1

Мал. 4

1
2

Мал. 5
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Вивантаження бака 
бетонозмішувача (Мал. 8)

Не вимикайте бетоно
змішувач із завантаженим 
баком. Вивантаження має 
здійснюватися тільки при 
обертанні бака.

Для вивантаження готової суміші на-
тисніть на педаль (1) і поверніть коле-
со нахилу бака (2) в потрібну сторо-
ну вивантаження.

2

1

2

1

Мал. 6

1
23

4

8

5

67

Мал. 7
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2

1

Мал. 8

8.  ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування бетонозмі-
шувача виконуйте тільки у фірмових 
сервісних центрах ТОВ «ДНІПРО М». 
Після кожного використання обов’яз-
ково очищайте бак від залишку сумі-
ші. Для промивання бака необхідно 
засипати в нього невелику кількість 
гравію та залити водою. Дайте по-
працювати бетонозмішувачу 2–3 хв. 
Вилийте цю суміш та промийте бак 
чистою водою.
Забороняється змащувати пару 
«шестерня – зубчастий вінець бака», 
тому що густа і в’язка змазка на вінці 
накопичує в собі бруд, пил і пісок. Це 
призводить до швидкого зносу шес-
терні, а також знижує термін служби 
змішувача. Зубчасту пару необхідно 
очищати від бруду щіткою і підтриму-
вати в чистоті.

9. ЗБЕРІГАННЯ ТА 
ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати бетонозмішувач рекомен-
дується в недоступному для дітей су-
хому приміщенні, захистивши його 
від впливу прямих сонячних проме-
нів, при температурі від 20 °С до 
+60 °С та відносній вологості повітря 
не більше 80%.
Піднімати бетонозмішувач за пласти-
ковий корпус заборонено. Для цього 
використовуйте колесо нахилу і кар-
кас. Заборонено переміщення бето-
нозмішувача на власних колесах за 
межами будівельного майданчика.
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510. ФІРМОВІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ 

ТОВ «ДНІПРО М»

Балта, вул. Любомирського, 222
Біла Церква:
• вул. Першотравнева, 75А
• провулок Гоголя, 19/29
• бул. Олександрійський, 78
Бердянськ, вул. Центральна, 51
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 127
Бровари, вул. Київська, 1Д
Броди, вул. 22 Січня, 2
Вінниця:
• Хмельницьке шосе, 107
• вул. Батозька, 9Б
ВітаПоштова, 18 + 200 км праворуч 
автодороги КиївОдеса в адмінмежах 
ВітоПоштової сільської ради
Вишневе, вул. Молодіжна, 32А
Вознесенськ, вул. Чубчика, 1А
Гостомель,  
вул. СвятоПокровська, 30А
Дніпро:
• пр. Слобожанський  

(Газети «Правда»), 12
• пр. Слобожанський  

(Газети «Правда»), 125
• вул. Святослава Хороброго, 12
Дніпро, просп. Олександра Поля, 110
Жашків, вул. Одеська, 2
Житомир:
• вул. Домбровського, 34
• вул. Київська, 106
Запоріжжя:
• Осипенківський житломасив,  

вул. Хакаська, 1
• пр. Соборний, 146
• пр. Соборний, 22
• вул. Лермонтова, 18
Золотоноша, вул. Шевченка, 189
ІваноФранківськ:
• вул. Гаркуші, 29
• вул. Коновальця, 149
Ізмаїл, вул. Шевченка, 46А
Ірпінь:
• вул. Соборна, 2В
• вул. Університетська, 3/1

Кам'янецьПодільський,  
вул. Першотравнева, 1
Кам'янське,  
просп. Тараса Шевченка, 18
Канів, вул. Енергетиків, 1  
(біля центрального ринку)
Київ:
• Площа Деміївська, 8–21  

(ринок Деміївський, зі сторони 
Голосіївського проспекту)

• ринок Шпалерний, вул. Зодчих, 72А
• вул. Бориспільська, 9
• вул. Інженерна, 1  

(ст. метро «Видубичі»)
• вул. Кільцева дорога, 22Б
• вул. Лятошинського, 14  

(ст. м. Теремки)
• вул. Миропільська, 2, ринок 

Юність, Торговий Центр, 2 поверх
• вул. Новокостянтинівська, 9А
• вул. 135а Садова, 3–4  

(ст. метро «Славутич»)
• вул. Лютнева, 23  

(дорога на КончаЗаспу)
• просп. Степана Бандери, 10Б
• вул. В'ячеслава Чорновола, 30
• просп. Палладіна Академіка, 24
Ковель, бульвар Лесі Українки, 12
Коростень, Базарна площа, 13
Костопіль, вул. Рівненська, 56А
Кременчук, вул. Соборна, 38/2
Кривий Ріг:
• просп. Металургів, 37
• вул. Колачевського, 107
• вул. Серафимовича, 93
Кропивницький:
• вул. Вокзальна, 66А
• вул. Полтавська, 24
Луцьк:
• просп. Волі, 14
• просп. Соборності, 38
• вул. Яровиця, 17
Львів:
• просп. В‘ячеслава Чорновола, 1
• вул. Богдана Хмельницького, 223
• вул. Липинського, 36
• вул. Наукова, 51
• вул. Стрийська, 108
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5Лозова, вул. Благовіщенська, 44

Маріуполь:
• пр. Металургів, 94
• вул. Пашковського, 16
• просп. Миру, 10
Мелітополь, вул. Олександра 
Невського, 21
Мукачево, вул. Матросова,  
ринок «Гід», контейнер №9068
Миколаїв:
• просп. Центральний, 68
• вул. Погранична, 248А
Нікополь, вул. Електрометалургів, 4А
НовоградВолинський,  
вул. Миколаєва, 2
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Новояворівськ,  
вул. Степана Бандери, 17
Одеса:
• просп. Старокінний, 6
• вул. Лейтенанта Шмідта, 25
• вул. Фонтанська дорога, 2
Охтирка, вул. Батюка, 55Б
Павлоград, вул. Полтавська, 142
Полтава:
• вул. Панянка, 73
• вул. Шевченка, 54
Рівне:
• вул. Костромська, 49
• вул. Макарова, 18
Самбір, вул. Валова, 14Г  
(магазин «Комфорт»)
Світловодськ, вул. Героїв України, 86
Софіївська Борщагівка,  
вул. Київська, 82
Стрий, вул. Львівська, 105
Суми, вул. Харківська, 4
Слов’янськ, вул. Шовковична, 29, 
Центральний ринок
Сміла, вул. Незалежності, 71
Тернопіль:
• просп. Степана Бандери, 63
• вул. Анатолія Живова, 9М
• вул. Гетьмана Мазепи, 26
Ужгород:
• вул. Фединця, 37
• вул. Швабська, 61
Умань, вул. Тищика, 13

Харків:
• Московський проспект, 276Е
• пров. Расторгуївський, 2
• вул. Героїв Праці, 13
• вул. Нетеченська, 25
• пров. Пискунівський, 1
Херсон:
• вул. Івана Богуна, 68
• вул. Олеся Гончара, 19
Хмельницький:
• вул. Трудова, 1/3
• вул. Проскурівського Підпілля, 113, 

приміщення 2
Хуст, вул. Львівська, 23
Червоноград, вул. Стуса, 17А
Черкаси:
• бул. Шевченка Тараса, 411
• вул. Надпільна, 419
• вул. Небесної Сотні, 105
Чернігів:
• вул. Ринкова, 10
• вул. Рокосовського, 70
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Южноукраїнськ,  
просп. Незалежності, 26Б

Перелік сервісних цен-
трів може бути змінений. 
Більш детальну інформа-
цію про контактні дані сер-
вісних центрів на території 
України Ви можете дізнатися 
за телефоном гарячої лінії 
0  800  200  500 (всі дзвінки 
в межах України безкош-
товні), на офіційному сайті 
dniprom.ua або проскану-
вавши QRкод:
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