
VEJLEDNING: 

MB Projekt ApS • Mølledamsvej 12 • 3460 Birkerød • Telefon 45 82 03 18 • Telefax 45 82 05 18 
 

 
 
 

BEBA  MIXER  B  53 
 
 
Beskrivelse: 
Beba Mixer B 53 anvendes fortrinsvist til blanding 
af tykt- & sejtflydende materialer såsom cement- 
& epoxymørtel, tætnings- & isoleringsmasser, 
støbemasser samt flere typer puds. Egnet til blan-
dinger på op til 70 liter. Maskinen er udstyret med 
et dobbelspindlet blandeværk (mixeren) monteret 
på en svingarm, samt et blandekar monteret på en 
motordrevet drejeskive. 

Tekniske data: 
Blandekapacitet: Maks. 70 liter 
Højde: 960 mm 
Bredde: 750 mm 
Dybde: 960 mm 
Vægt: 130 kg 
Netspænding: 230 V ~ 
Sikringer: 10 A 
Omløbshastighed, mixer: 114 rpm 
Omløbshastighed, blandekar: 5,25 rpm 

Transport og klargøring: 
Maskinen må kun transporteres med svingarmen 
sænket. Hvis blandekarret ikke allerede er på 
plads monteres dette. 

Fra maskinens bund-
ramme kan der træk-
kes en bøjle ud, hvor-
med én person nemt 
kan flytte maskinen. 

Blandejernenes dyb-
degang kontrolleres 
før start. Blandejerne-
ne skal rotere så tæt på 
bunden og karrets højre kant, som muligt. 

Afstanden til bunden 
kan justeres ved at 
dreje på håndtaget 
under søjlen. Ved 
sidelæns justering af 
svingarmen, skal gre-
bet bag på søjlen først 
løsnes. Når indstillin-
gen er korrekt, spæn-
des grebet igen. 

Den fjederbelastede sideskraber skal være justeret, 
så der er frigang til bunden af blandekarret.  

 

Drift: 
Maskinen er forsynet med tre kontakter: 

 
• Hovedafbryder med indbygget nødstop. 

Maskinen startes ved at løfte det gule dæksel og 
trykke på den grønne knap. Maskinen standses 
ved et tryk på den røde knap, eller på dækslets 
nødstop. 

• Start/stop-kontakt til mixeren. 
• Start/stop-kontakt til blandekarets drejeskive. 
 Drejeskiven kan kun rotere når mixeren kører. 
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Betjening: 
Der må kun påfyldes materiale når maskinen er 
standset og svingarmen hævet. 
Se databladet for det pågældende produkt angåen-
de den korrekte rækkefølge for iblanding af mate-
rialets komponenter. For cementbaserede materia-
ler er anbefalingen oftest at hælde væskekompo-
nenten i blandekarret før pulverkomponenten. 
 
Svingarmen åbnes 
ved at trykke ned 
på håndtaget, og 
samtidigt trække i 
T-grebet.  

Både blandekar og 
mixer standser når 
svingarmen hæves.  
 
Når svingarmen er 
frikoblet hæves mixe-
ren automatisk op af 
karret ved hjælp af en 
gastrykfjeder. Mixeren 
kan svinges ud til 
siden for nemmere 
adgang, eller for af-
drypning af blandejer-
nene. 

Hvis blandingen skal fortsættes, trykkes sving-
armens håndtag ned til den låser fast med et 
"klik". Bemærk at maskinen starter igen, så snart 
sikkerhedsskærmen dækker for kanten af blande-
karret, med mindre der er slukket på kontakterne. 
 
Når materialet er klart, 
åbnes maskinen, og 
blandekarret løftes ud 
af maskinen med den 
tilhørende kærre, der 
er udformet som en 
vugge, så karret altid 
hænger vandret. For at 
lette tømning af karret, 
kan det låses fast til 
vognen med et greb, så det kan tippes. 
 

Blandejernenes placering: 
Koblingsmufferne øverst på blandejernene er far-
vet henholdsvis rød og grøn. Standardmonteringen 
er med grøn til venstre og rød til højre (set forfra). 
Denne montering gør, at materialet transporteres 
fra bunden og op under blandingen. 
Hvis det ønskes at materialet bevæges fra overfla-
den og ned, for eksempel ved iblanding af pulver i 
væske, skal blandejernene monteres omvendt. 

 

Af- & påmontering af blandejern: 
Før af- & påmontering af blandejernene skal ma-
skinens netstik tages ud, og svingarmen åbnes. 
Blandejernene afmonteres ved at gribe om begge 
aksler og trykke koblingsmufferne opad med tom-
melfingrene, mens der trækkes nedad i begge aks-
ler. 
Ved montage skal jernene anbringes på akslernes 
riller så blandespiralerne ikke rører hinanden. 
Tryk koblingsmufferne opad og skub blandejerne-
ne op til de støder imod. Slip mufferne og ryk lidt 
ned i blandejernene til mufferne falder i hak med 
et "klik". Forsigtigt drejes blandejernene manuelt 
én omgang for at sikre, at spiralerne på intet tids-
punkt støder på hinanden. 
 
Arbejdspauser: 
Eventuelle afbrydelser skal være tidsbegrænsede, 
hvilket vil sige at pauser ikke må vare længere end 
produktets forarbejdningstid. 
Ved længere pauser skal maskinen rengøres først. 
Følg rengøringsvejledningen på næste side. 
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Rengøring: 
Strømkablet til maskinen kobles fra. 
Alle samlinger og forskruninger rengøres omhyg-
geligt. Brug ikke-aggressive rengøringsmidler. Se 
rengøringsanvisningen for det blandede materiale. 
Ved afrensning af epoxy- & polyuretanprodukter 
må der IKKE anvendes opløsningsmiddelbaserede 
væsker svarende til EP Rensemiddel og KB-PUR 
Opløser. 
Maskinen rengøres generelt. Brug ikke-aggressive 
rengøringsmidler. Ved anvendelse af højtryksren-
ser, må strålen under ingen omstændigheder rettes 
mod elektromotorer, kontakter eller andre elektri-
ske komponenter, og ikke mod gearets akselud-
gange. Kontroller ledninger og samlinger for be-
skadigelser. 

Service og vedligehold: 
Bemærk: Alle opgaver med servicering og smø-
ring må kun udføres med strømkablet fjernet. 

Efter 400 driftstimer og igen efter 800 driftstimer, 
dog senest efter 2 år, skal gearet til mixeren tøm-
mes for gammelt fedt. Huset renses ud med en 
mineralsk rensevæske, tørres og fyldes med nyt 
fedt (ca. 200 g). Kvalitet som Esso Fibrax EP 370 
eller tilsvarende. 
Ved lejlighed, og senest når svingarmen begynder 
at dreje trægt, smøres de 3 smørenipler bagerst på 
stativet med en fedtpresse med universal smøre-
fedt. 

Sikkerhed: 
En ufagmæssig betjening kan medføre uforudsige-
lige faremomenter for både personer og maskinel. 
Beba Mixer B 53 må derfor kun betjenes af perso-
ner over 18 år, der har modtaget en grundig in-
struktion i dens anvendelse. 
Beba Mixer B 53 er egnet til alle højviskose og 
jordfugtige byggematerialer, og må ikke anvendes 
til blanding af andre materialer. 
Hvis der konstateres fejl på sikkerhedsafbrydere 
og sikkerhedsudstyr skal arbejdet straks standses 
og fejlen udbedres, inden der må fortsættes. 
Sikkerhedsskærmen må under ingen omstændig-
heder afmonteres. 
Fravigelse fra ovennævnte foregår udelukkende på 
kundens/brugerens egen risiko. 
Denne vejledning skal opbevares sammen med 
maskinen. 
 

Maskinens hovedkomponenter: 
 

 
 
1. Motor/gear til mixer 
2. Motor/gear til drejeskive for blandekar 
3. Kontrolpanel 
4. Svingarm med hydraulikcylinder 
5. Blandejern 
6. Sideskraber, fjederbelastet 
7. Sikkerhedsskærm 
8. Blandekar 
9. Transportbøjle 
10. Justérskrue til højderegulering af mixer 
 

 


