
Všeobecne

 • Je vašou povinnosťou oboznámiť sa s návodom na prevádzku a údržbu konkrétneho
    autodomiešavača a ten potom obsluhovať v súlade s ním
 • Všetky práce na autodomiešavači, ktoré nemôžu byť vykonávané zo zeme,
    vykonávajte z bezpečných plošín, riadne zabezpečených rebríkov a pod.
    Nešplhajte sa  po autodomiešavači bez riadneho zabezpečenia, nestúpajte na zábradlie.
 • Používajte pridelené OOPP
 • Pri vystupovaní a zostupovaní z kabíny používajte stupadlá a pridržujte sa madiel.
    Zákaz zoskakovania z autodomiešavača
 • Stupadlá, rebrík a plošiny udržujte v čistote
 • Rebrík pri spúšťaní držte obidvomi rukami, aby nedošlo k neúmyselnému spusteniu
 • Nenakláňajte sa cez zábradlie a vždy dbajte na pevný postoj
 • Pri jazde s naloženým autodomiešavačom venujte pozornosť polohe ťažiska betónovej  
    zmesi, najmä pri stúpaní a klesaní a v zákrutách
 • Pred zahájením jazdy sa uistite, že všetky pohyblivé zariadenia
    a voľné príslušenstvo sú riadne upevnené
 • Neodstraňujte ochranné prvky (kryty apod.)

Prevádzka na stavbách

Na stavbách dbajte na:
 • voľný príjazd k vykladaciemu miestu, bez prekážok
 • rovný terén, bez výmoľov, schopný udržať hmotnosť vozidla
 • dostatočný odstup od stavebných jám, svahov, stavieb, inžinierskych sietí a pod.
 • zaistenie vozidla na svahovitom teréne podkladacími klinmi

Prevádzka

 • Vždy majte pod dohľadom nebezpečný priestor stroja
  tzn. - miesto umiestnenia autodomiešavača
   - pracovný priestor bubna
   - pracovný priestor výsypného žľabu (pri vyprázdňovaní bubna
     autodomiešavača je potrebné počítať s nekontrolovanými pohybmi žľabu
     a s vystrekovaním betónu) a zamedzte pohyb neoprávnených osôb
 • Pri poruche, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť práce (napr. poškodenie hydraulickej  
    sústavy, závady na bezp.zariadení), zastavte ihneď prevádzku autodomiešavača
 • S výsypným žľabom pohybujte iba v prázdnom stave
 • Odpojenie tlakových hadíc vykonávajte až po ich úplnom odtlakovaní
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Čistenie a údržba

 • Po skončení prevádzky autodomiešavač bezodkladne vyčistite
 • Pri používaní recyklačného zariadenia na betonárňach sa riaďte jeho 
    prevádzkovým poriadkom
 • Čistenie vykonávajte zo zeme alebo z vhodnej konštrukcie, ktorá zaistí
    váš bezpečný pohyb
 • Pri čistení sa bubon pohybuje zdola hore
 • Pred začatím akejkoľvek údržbárskej práce na stroji ho odstavte na rovnej, pevnej   
    ploche, vypnite, stroj zaistite pred neoprávneným uvedením do prevádzky (uzamknutím  
    kabíny) a samovoľným pohybom (ručná parkovacia brzda, podloženie kolies)
 • Pred zahájením práce na nástavbe autodomiešavača, najmä na bubne , v priestore
    vtokovej a výtokovej nálevky, na pohone, na základnom ráme zaistite aj aretáciu bubna,  
    odpojenie akumulátorov
 • Nikdy nesiahajte do rotujúceho bubna, ani pomocou nástrojov
 • Nikdy nepracujte v blízkosti rotujúcej kĺbového hriadeľa
 • Vždy dodržujte bezpečnú vzdialenosť od rotujúceho bubna

AUTODOMIEŠAVAČ
ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ

UPOZORNENIA


	Mixy SK 1
	Mixy SK 2

