
Brugsvejledning for EIBENSTOCK baljeblander Automix 1800 
 

 
Tekniske Data 
Strømforsyning  230 V  
Motoreffekt  1.800 W  
Netstrøm  8,4 A 
Frekvens  40 – 60 Hz 
Hastighed  70 omdr./min. 
Vægt (netto)  22,5 kg 
Beskyttelsesklasse II 
Beskyttelsesgrad IP 20 
Støjdæmpet efter EN 55014 og EN 61000  
 
Levering 
Røreværk på stander incl. balje, rørestav, beskyttelsesskærmen og brugsvejledning. 
 
Formål 
Automix 1800 er ideel til blanding af lim, mørtel, cement, epoxy og andre byggematerialer af middel eller høj 
viskositet. Blander maksimal 80 kg af gangen. Maskinen må kun benyttes på standeren. 
 
 
 
 
Sikkerhedsanvisninger 

1. Inden maskinen tages i brug, bør betjeningsvejledningen læses og forstås, og der bør tages hensyn til alle 
anvisninger. 

2. Inden maskinen tilsluttes elektricitet, sikres at kabel og tilslutning er i god stand. I modsatte tilfælde udskiftes 
disse af et autoriseret værksted.  

3. Maskinen må ikke udsættes for fugt og må ikke benyttes i fugtige omgivelser. 
4. VIGTIGT! Inden maskinen tages i brug kontrolleres at løsdelene er monteret korrekt. 
5. Arbejd ikke i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. 
6. Denne maskine må ikke ombygges eller forandres, men kun bruges i den originale stand. Alle reservedele må 

kun udskiftes med originale reservedele. 
7. Kontroller at maskinen er frakoblet elektricitet, inden der arbejdes på maskinen, eller hvis maskinen forlades. 
8. Anvend ikke maskinen såfremt dele på denne er beskadiget. 
9. Anvend kun rørestave anbefalet af producenten. 
10. Sørg for at kablet altid føres bagved maskinen og væk fra arbejdsområdet. 
11. Forvis dem om, at arbejdsområdet ikke er beskadiget af strøm, gas, vand eller lignende udledninger. 
12. Træk eller bær ikke maskinen ved brug af kablet. Træk ikke i kablet for at fjerne stikket fra kontakten. 
13. Forlad ikke maskinen mens den blander. 
14. Tilslut kun maskinen med fejlstrømsrelæ på max. 30 mA ved udendørs arbejde. 
15. Brug altid sikkerhedsudstyr som passer til det arbejde, der skal udføres (sikkerhedsbriller og høreværn). 
16. Husk altid at rengøre maskinen efter brug. 
17. Maskinen bør serviceres og afprøves af en fagmand regelmæssigt.  
18. Personer under 16 år bør ikke betjene maskinen. 

 
Montering af løsdele 
Start med at sætte beskyttelsesgitteret oven på baljen og sæt trækstangen i stilling. Fastgør alle 3 dele med bolten. 
Bolten sikres med den tilhørende split.  
Fastgør beskyttelsesskærmen med de 6 skruer M5x12, underligningsskiverne og sekskantsmøtrikker. 
Fastgør selve maskinen til rørestationen med de 4 sekskantskruer M8x20 og den dertilhørende sikkerhedsring. 
Træk maskinarmen tilbage og monter rørestaven. 
Placer baljen på rammen således at ét af baljens fire håndtag går ned over den dertil beregnede holder. Dermed undgås 
at baljen drejer rundt, når maskinen rører. 
 



Elektrisk tilslutning 
Kontroller at elektriciteten svarer overens med volten på maskinens typeskilt. Spænningsudsving på +6% til –10% er 
tilladeligt. Baljeblanderen tilhører beskyttelsesklasse II. Maskinen er udstyret med overbelastningssikring. 
 
Anvend kun forlængerkabel med tilstrækkelig kraftigt tværsnit. Er forlængerkablet ikke kraftigt nok, er strømtilførslen 
ikke tilstrækkelig, og dette kan føre til overophedning af maskinen. 
 
Tænd og sluk 
Maskinen bør kun tændes, når maskinen er slået op således at rørestaven er sat ned i baljen.  
Før maskinen åbnes op, skal trækstanges være slået ned og rørestaven skal være stoppet.  
 
Korrekt brug 
Forkert brug kan føre til beskadigelse af maskinen og til forulempelse af brugeren. 
Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør. 
   
Betjening 
Luk beskyttelsesgitteret med maskinen og rørestaven ned over baljen. Spænd dette fast ved at dreje på skuren med det 
rillede håndtag ved trækstangen. 
 
Inden start sikres, at maskinen startes ned i en tom balje og der tages hensyn til følgende, alt efter hvad der blandes. 
 
Lim til gulv- og vægfliser 

1. Læs vejledningen på sækken grundigt. 
2. Hæld den fra producenten forskrevet mængde vand I baljen. 
3. Tænd maskinen. Tilsæt indholdet fra sækken (25 kg) gennem gitterlåget med en hastighed svarende til ca. 10 

kg/min. Forsæt med denne arbejdsgang. Således opnås en ensartet masse uden klumper.  
Efter behov lad massen røre i ca. 5 til 15 minutter. 

 
Cement 

1. Blanderen egner sig til blanding af mørtel, puds m.v. 
Blanderen egner sig ikke til blanding af beton eller mørtel med mellemstort grus/ral. 

2. Læs vejledningen på sækken grundigt 
3. Hæld den fra producenten forskrevet mængde vand I baljen. 
4. Tænd maskinen. Tilsæt indholdet fra sækken (25 kg) gennem gitterlåget med en hastighed svarende til ca. 10 

kg/min. Forsæt med denne arbejdsgang. Således undgås klumper i massen.  
Efter behov lad massen røre i ca. 5 til 15 minutter. 

5. Da mørtel suger meget vand , er det vigtigt, at der holdes nøje øje med blandingen for at undgå overbelastning 
af maskinen. 

 
Epoxy 

1. Ved blanding af epoxy er det vigtigt at være opmærksom på viskositeten og vægten på massen for at undgå 
overbelastning af maskinen.  

2. I baljen tilsættes den af producenten angivet mænge harpiks, hærder og pulver. 
3. Bland produkterne omhyggeligt for at opnå en ensartet masse. 

 
Maling 

1. Hæld pulveret i baljen og tilsæt den beregnede mængde vand eller anden væske og bland til der opnås en 
ensartet masse. 

 
Vigtigt! 
! Blanding af kemiske produkter og opløsningsmidler kan indskrænke baljens egenskaber. 
!  Kontroller før blanding at den ønskede blandede masse er forenelig med baljeblanderens egenskaber. 
 
Fjernelse af baljen 
Stop maskinen og fjerne først baljen, når røreværket står stille. 
 
Vedligeholdelse 
Maskinen er konstrueret, så den kræver et minimum af vedligeholdelse. Inden der foretages vedligeholdelses eller 
reparationsarbejde på maskinen, skal denne frakobles strømforsyningen.  
 



Følgende punkter skal overholdes: 
• Maskinen skal holdes ren 
• Luftventilationen skal holdes ren 
• Der må ikke monteres ikke-godkendte og uoriginale dele på maskinen 
• I tilfælde af maskinen ikke virker, skal denne repareres af en autoriseret person 
• Maskinen afbrydes strømforsyningen inden der arbejdes på maskinen 

 
For at undgå transportskader skal maskinen transporteres i hensigtsmæssig emballage. 
 
Miljø 
Emballage til maskine og tilbehør er fremstillet af genbrugsmaterialer. 
 
Støjniveau 
Støjniveauet er målt efter DIN 45 635 afsnit 21. 
Lydniveauet kan overstige 85 dB. Brug af høreværn anbefales. 
 
 
 
 
 
Garantibestemmelser 

1. Der kan i garantiperioden ikke gøres garantikrav gældende for skader, der måtte være opstået pga. usagkyndig 
behandling, utilstrækkelig indpakning i forbindelse med transport eller tilsidesættelse af betjenings-
vejledningen. 

2. Brug kun korrekt værktøj og tilbehør til maskinen. 
3. Benyttes uoriginalt tilbehør eller andre uoriginale løsdele til maskinen, henhører maskinen ikke længere under 

garanti. 
4. Nødvendigt garantiarbejde udføres af producenten. Udføres reparationen af et andet firma, kræves vor 

udtrykkelige tilladelse. 
 
 
 
 
 
 

Maskinarm 

 

Holder til balje 

Fastgørelse af 
maskinen under brug
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