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Bäste kund, gratulerar till ditt val av köp: IMERs 
tvångsblandare är resultatet av år av erfarenhet 
och är utrustade med de senaste tekniska 
innovationerna. 

 Arbetssäkerhet 
För att arbeta på ett fullständigt säkert sätt, läs 
följande instruktioner noga innan du använder 
maskinen. Denna BRUKSANVISNING måste 
finnas tillgänglig på arbetsplatsen, hos den person 
som är ansvarig, så att den alltid finns tillgänglig 
för konsultation. Bruksanvisningen bör ses som 
en del av maskinen och måste sparas (EN 
12.100-2) under hela maskinens livslängd. Om 
den skadas eller tappas bort kan en kopia 
rekvireras från generalagenten eller tillverkaren. 
 
Manualen innehåller viktig information om 
arbetsplatsens iordningställande, maskinens 
användning, maskinunderhåll, och reservdelar. 
Trots detta måste den som installerar maskinen 
och den som använder den ha både adekvat 
erfarenhet och kunskap om maskinen före 
användning. 
 
För att garantera fullständig säkerhet för 
operatören, säker drift och lång livslängd, följ 
instruktionerna i denna manual noggrant och följ 
alla säkerhetsföreskrifter och -standarder som för 
närvarande är i kraft för att förebygga olyckor på 
arbetsplatsen (användning av skyddsskor och 
lämpliga kläder, hjälm, handskar, skyddsglasögon 
etc.). 

 Se till att alla skyltar är läsbara. 
 Det är absolut förbjudet att utföra 

någon form av modifikation på 
maskinens stålstruktur eller rörliga 
delar. 

IMER INTERNATIONAL och generalagenten 
frånsäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa 
lagar och regler som styr användningen av denna 
utrustning, i synnerhet; felaktig användning, 
bristfällig strömförsörjning, bristande underhåll, 
otillbörliga modifikationer och total eller partiell 
underlåtenhet att iaktta instruktionerna i denna 
bruksanvisning. 
 
IMER International förbehåller sig rätten att 
ändra funktioner hos tvångsblandaren och 
innehållet i denna bruksanvisning, utan 

skyldigheten att uppdatera tidigare maskiner 
och/eller bruksanvisningar. 

1 Tekniska specifikationer 
Tabell 1 - Tekniska data, maskin 

Byttans volym (l) 120 
Blandningsvolym, max (l) 90 
Motoreffekt (kW) 1 
Omrörningshastighet (rpm) 38 
Kornstorlek, max (mm) 8 
Byttans Ø (mm) 745 
Tömningshöjd (mm) 612-677 
Dimension, LxBxH (mm) 842x745x1277 
Arbetsvikt (kg) 130 
 

Tabell 2 - Tekniska data, elmotor 
Motorns nettoeffekt (kW) 1,4 
Nominell spänning (V) 230 
Frekvens (Hz) 50 
Strömförbrukning (A) 9 
Antal poler 2 
Rotationshastighet (rpm) 2800 
Driftsart S1 
Isolationsklass F 
Kapslingsklass / Skyddsklass IP55 
Kondensator (�F) 50 (ø55x94) 

2 Designstandarder 
IMER Mix 120 PLUS är konstruerad och 
tillverkad i enlighet med EN 12151:2008, EN 
12100-1/2:2005, EN 60204-1:2006. 

3 Ljudnivå och vibrationer 
Tabell 3 visar ljudtrycksnivån uppmätt vid 
platsen för användarens öra (LPA) och de hand- 
och armvibrationer som överförs vid 
användning. 
 

Tabell 3 – Ljudtrycksnivå och vibrationer 
LPA Aeq 

86 dB(A) 2 m/s2 

4 Beskrivning och 
användning 

 IMER Mix 120 plus är en tvångs-
blandare konstruerad för att användas 
på arbetsplatser vid blandning av torra 
eller blöta finkorniga material som gips, 
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puts, kalkrappning, murbruk, cement, 
flytspackel, konstharts och liknande 
material. 

 Använd aldrig maskinen vid 
temperaturer understigande 0˚C. 

 
 

 
Figur 1 

Tvångsblandaren består av en ram (Figur 1-1) 
som stödjer blandningsbyttan (Figur 1-2). 
Blandningsbyttan sitter på en reduktionsväxel 
(Figur 1-6) som drivs av en elmotor (Figur 1-5) 
via en poly-v-rem. Den utgående axeln från 
reduktionsväxeln driver blandningsarmarna. 
Blandningsbyttan tömms genom att öppna 
tömningshålet (Figur 1-7) för hand. Motorn 
startas och stoppas med hjälp av strömbrytaren 
(Figur 1-8) som är placerad på kapslingen. På 
kapslingen sitter ett elintag. (Figur 1-9).  
 
IMER Mix 120 plus består av följande delar 
(Figur 1): 
1. Ram 
2. Blandningsbytta 

3. Stödben 
4. Hjul 
5. Elmotor 
6. Reduktionsväxel 
7. Tömningshål 
8. Strömbrytare 
9. Elintag 
10. Skyddsgaller 
11. Skydd för tömningshål  
12. Spärr 

5 Säkerhetsåtgärder 
Maskinen är konstruerad för att användas på 
upplysta arbetsplatser; i dagsljus eller med 
artificiell belysning med en ljusstyrka om minst 
300 Lux. 

 Använd aldrig maskinen på platser där 
det föreligger risk för brand eller 
explosion. 

1. IMERs tvångsblandare ska endast användas 
då all säkerhetsanordning är på plats och i 
gott skick. 

2. Använd inte improviserade och/eller 
defekta elanslutningar. 

3. Maskinens strömkabel måste alltid ligga på 
ett sådant sätt att den inte kan skadas. Låt 
aldrig tvångsblandaren stå på strömkabeln.  

4. Elintaget måste skyddas från vatten. 
Använd endast vattensäkrade 
anslutningsdon (IP67). 

5. Reparationer av maskinens elektroniska 
delar får endast utföras av specialiserad 
personal. Utför ej justeringar eller 
underhållsarbete medan maskinen är 
påslagen. 

 Stoppa aldrig ner händer eller verktyg i 
maskinens blandningsbytta medan 
maskinen är påslagen.  

 Var noga med att inte andas in stoft vid 
upphällning av blandnings-
komponenter. Om detta är omöjligt att 
undvika måste näs- och munskydd 
användas. 

 Använd endast maskinens avsedda 
strömbrytare (Figur 1-8) för 
avstängning av tvångsblandaren. 
Försök inte att stänga av blandaren på 
annat sätt. 
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6 Elektrisk säkerhet 
IMER Mix 120 plus är konstruerad i enlighet 
med EN 60204-1. Maskinen är skyddad mot 
vattenströmmar (IP55) och utrustad med 
överbelastningsskydd samt skydd för automatisk 
omstart efter strömfel. 

7 Maskinell säkerhet 
Säkerhetsrisker med IMERs tvångsblandare 
undviks genom säkerhetsutrustning. Denna 
utrustning, som till exempel remskyddet, måste 
alltid vara monterad och hållas i perfekt skick. 
 
Blandningsbyttan är utrustad med ett 
skyddsgaller som möjliggör påfyllning av 
blandningskomponenter samtidigt som den 
skyddar mot åtkomst av blandningsytan (Figur 1-
10).  
 
Tvångsblandaren är försedd med en 
gränslägesbrytare som hindrar maskinens drift då 
blandningsbyttans skyddsgaller är öppet. 
 
Maskinen är utrustad med ett skydd vid 
tömningshålet för att förhindra åtkomst av 
blandningsytan (Figur 1-11). 

8 Transport 

 
Figur 2 

Använd maskinens handtag (Figur 2-1) vid 
förflyttning. Dessa handtag måste dras ut ett åt 
gången. 

1. Ta tag i ett handtag (Figur 2-1). 
2. Dra handtaget uppåt (Figur 2-1). 
3. Tryck in låspinnen (Figur 2-2). 

 
Upprepa med det andra handtaget. 

 

 
Figur 3 

Tvångsblandaren kan också förflyttas på de fyra 
hjulen (Figur 3). 

 Innan tvångsblandaren förflyttas på 
ovanstående sätt, kontrollera att 
bladningsbyttans spärr sitter i (Figur 1-
12). 

 
Figur 4 

När maskinen lyfts med kran eller liknande 
utrustning ska en 4-punktssele hakas fast i de 
avsedda hålen på ramen (Figur 4).  
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9 Installation 

 
Figur 5 

Packa upp maskinen. Maskinen levereras utan 
benen monterade, dessa monteras på följande 
sätt: 

1. Sätt hjulen (Figur 5-4) på de bakre benen 
(Figur 5-2, Figur 5-3) och lås fast dem 
med sprintar (Figur 5-5). 

2. Lyft maskinen och inrangera de främre 
(Figur 5-1) och bakre benen (Figur 5-2, 
Figur 5-3). Lås maskinen på önskvärd 
höjd med låssprintarna (Figur 5-6). Se 
Figur 5 för ritning.  

 
Tvångsblandarens höjd bör väljas sådan att den 
underlättar tömning av blandningen till 
skottkärra för transport på arbetsplatsen. 

 

 Figur 6 

 Placera maskinen på ett jämnt och 
stabilt underlag, maximal lutning 5˚ 
(Figur 6). Detta för att maskinen inte 
ska sjunka eller välta vid användning. 

 Lämna minst 2 m frigång runt mas-
kinen för hantering av material.  

10 Elanslutning 
 Se till att maskinen är ansluten till en 

jordfelsbrytare.  
Före anslutning, kontrollera att spänning och 
frekvens överensstämmer med maskin-
specifikationerna (se maskinskylt), vid maximal 
laddning ska den vara mellan 205V och 240V.  

 Maskinen måste vara ansluten till jord 
och därför är det viktigt att säkerställa 
att endast jordade elanslutningar 
används. 

10.1 Kabelstorlek 
Elkabelns längd måste anpassas för att inte 
förlora spänning. Använd inte kabeltrummor. 
Tjockleken på elkabeln måste anpassas utifrån 
driftström och elkabelns längd för att undvika 
omfattande spänningsfall (Tabell 4). 
 

 
Kablar som används på arbetsplatser måste 
anpassas med lämpligt hölje som tål slitage, tryck 
och extrema väderförhållanden (t.ex. H07RN-F). 

 För överensstämmelse mellan 
strömförjningen och gällande normer, 
läs CEI-64-8 (anpassad efter 
CENELEC HD384). 

11 Start av maskinen 
Innan maskinen ansluts till driftnätet, kontrollera 
att alla säkerhetsanordningar på maskinen är rätt 
monterade och i gott skick, att förlängnings-
kabeln är i gott skick och att elkontakten och 
elintaget (som är av en vattentålig sort) inte är 
blöta. 
 

Tabell 4 – Kabelstorlek för motor 230V, 9A 
Kabelstorlek 

(mm2) 1,5 2,5 4,0 

Kabellängd (m) 0 ÷ 19 20 ÷32 33 ÷50 
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Anslut elkabeln till elintaget. Starta blandaren 
med hjälp av strömbrytaren (Figur 1-8). 

 Elmotorn är skyddad mot 
överbelastning genom ett termiskt 
överlastskydd. Vid överhettning stänger 
detta direkt av motorn. Kyl motorn 
innan återstart.  

12 Nödsituation 
 Vid nödsituation, stanna maskinen 

genom att vrida strömbrytaren till ”0”. 
Dra sedan ur strömkabeln. För att starta 
igen, sätt in strömkabeln och vrid 
strömbrytaren till ”I”.  

13 Användning 
För bästa resultat på blandningen och 
kontinuerlig användning av maskinen ska 
maskinen monteras på en jämn yta.  

 Kontrollera att maskinen stannar så fort 
blandningsbyttans skyddsgaller  
öppnas. 

Maskinen måste startas då blandningsbyttan är 
tom. 

 Starta inte maskinen med fylld 
blandningsbytta. 

Blandningsbyttans skyddsgaller är utrustad med 
knivblad för att underlätta öppningen av  påsar 
med blandningsmaterial. Häll omväxlande i 
blandningens olika komponenter för att 
minimera blandningstiden.  

 Häll endast i blandnings-
komponenterna medan bladen roterar.  

 Häll endast specifierade produkter  i 
blandningsbyttan. 

 Stoppa aldrig ner händer eller verktyg i 
maskinens blandningsbytta medan 
maskinen är påslagen. 

 Fyll ej blandningsbyttan över angiven 
blandningskapacitet. 

 
Figur 7 

Kör maskinen så lång tid som krävs för att 
blandningen ska bli jämn och med rätt 
konsistens. 
Genom att öppna tömningshålet för hand kan 
bladningsbyttan tömmas medan blandnings-
armarna roterar. För att göra detta, dra spaken 
(Figur 7-1) så långt det går till position B. För att 
stänga tömningshålet återställ spaken (Figur 7-1) 
till position A. 

 Säkerställ att det innan tömning finns 
en behållare under tömningshålet. 

Om det finns blandningsmaterial som är avsett 
att användas vid senare tillfälle kvar i 
blandningsbyttan är det viktigt att blandnings-
armarna fortsätter rotera tills att detta är gjort. Vi 
rekommenderar att färdigblandat material behålls 
i blandningsbyttan så kort tid som möjligt. 

13.1 Bladen fastnar medan 
maskinen är påslagen 

Det kan hända att maskinen slutar att blanda om 
blandningen blivit för kompakt. För att frigöra 
bladen, följ proceduren beskriven nedan: 

1. Stäng av maskinen genom vrida  
strömbrytaren (Figur 1-8) till ”0”. 

2. Invertera bladens rotationen genom att 
vrida strömbrytaren (Figur 1-8) till ”2”. 

3. Vänta en liten stund (5-10 sekunder); 
stäng sedan av maskinen genom att 
vrida strömbrytaren till ”0”. 

4. Återuppta arbetet genom att vrida 
strömbrytaren (Figur 1-8) till ”I”. 

 Tvångsblandaren fungerar endast med 
strömbrytaren vriden till ”I” (med 
bladen roterande medurs). 
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14 Underhåll 
 Underhåll av maskinen får endast 

utföras av kunnig och utbildad personal 
efter att maskinen stängts av via 
strömbrytaren, elkabeln dragits ur 
kontakten och bladningsbyttan tömts. 

 Kontrollera alltid att spärrarna/säker-
hetsutrustningen är i gott skick och 
fungerar. 

Varannan månad bör följande kontrolleras: 
• Remmens spänning 
• Poly-v-remmens och remskivornas skick. 
 
Kontrollera varje vecka att kontakterna på 
kapslingen är rena, torra och rostfria. 
 

 Kontrollera periodvis höljet på 
elkablarna som leder ut ur kapslingen. 

 Kontrollera periodvis, genom att höja 
spärren (Figur 1-10) 10-15 cm, att 
maskinen stannar så fort 
blandningsbyttans skyddsgaller  
öppnas. 

14.1 Rengöring 
Innan en längre arbetspaus eller i slutet av ett 
arbetspass måste blandningsbyttan rengöras 
ordentligt genom en ordentlig tvätt. Om 
högtryckstvätt används för att rengöra maskinen 
bör direkt vattentryck mot elintaget och 
strömbrytaren undvikas. 

 Kontrollera att tvångsblandaren inte är 
påslagen vid manuell rengöring av 
bladningsbyttan. 

 Lämna inte restprodukter från 
rengöringen på arbetsplatsen. 

 Om säkerhetsutrustning avlägsnades 
vid rengöring måste den återmonteras 
efteråt. 

Undvik slag mot blandningsbyttan med t.ex. 
hammare eller spadar. Bucklor försämrar 
blandningseffekten samt försvårar rengöringen 
av bladningsbyttan.  

14.2 Spänning av remmen 

 
Figur 8 

1. Stäng av motorn och dra ur elkabeln. 
2. Avlägsna remskyddet (Figur 8-2) genom 

att lossa på bultarna (Figur 8-1) som 
fäster skyddet. 

3. Lossa på de 4 bultar (Figur 8-3) som 
fäster elmotorn och spänn remmen 
(Figur 8-5) genom att lossa på skruven 
(Figur 8-4). Är remspänningen korrekt 
ska en kraft på ungefär F=1,5kg i mitten 
av remmens fria yta rubba remmen 
ungefär f=5mm (Figur 9). 

 Spänn inte remmen för hårt då det 
förkortar livslängden på remmen, 
elmotorns lager och reduktionsväxeln. 

4. När remmen är spänd, dra åt de 4 
bultarna (Figur 8-3). 

5. Återmontera remskyddet (Figur 8-2) med 
bultarna (Figur 8-1). 

 
Figur 9 

14.3 Byte av rem 
1. Stäng av motorn och dra ur elkabeln. 
2. Avlägsna remskyddet (Figur 8-2) genom 

att lossa på bultarna (Figur 8-1) som 
skyddet fäster i. 
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3. Lossa de 4 bultar (Figur 8-3) som fäster 
elmotorn och släpp remspänningen med 
hjälp av skruven (Figur 8-4) tills remmen 
kan dras av från motorns och 
reduktionsväxelns remskivor. 

4. Sätt dit den nya remmen genom att trä på 
den, först på reduktionsväxelns remskiva 
och sedan på motorns remskiva. 

5. Spänn remmen (Figur 8-5) med hjälp av 
skruven (Figur 8-4): om remspänningen 
är korrekt ska en kraft på ungefär 
F=0,9kg i mitten av remmens fria yta 
rubba remmen ungefär f=10mm (Figur 
9) 

6. Efter att remmen spänts korrekt ska de 4 
bultarna (Figur 8-3) dras åt. 

7. Återmontera remskyddet (Figur 8-2). 
 
Kontrollera remmens spänning efter 4 timmars 
användning och upprepa kontrollen var artonde 
till tjugonde timme. 

14.4 Borttagning av skydd för 
tömningshål 

1. Lossa bultarna och ta bort skyddet (Figur 
1-11). 

2. För att återmontera skyddet (Figur 1-11) 
rikta skyddets hål med monteringshålen 
och montera tillbaka bultarna. 

14.5 Reparationer 
Reparationer av tvångsblandaren får bara utföras 
av kunnig och utbildad personal. Använd alltid 
IMERs reservdelar. Delarna får inte modifieras 
på något sätt. 

 Starta aldrig maskinen under pågående 
reparation. 

 Om säkerhetsutrustning avlägsnats vid 
reparation, kontrollera efteråt att denna 
är återmonterad korrekt. 

15 Övriga risker och 
säkerhetssymboler 

Trots att tvångsblandaren har tillverkats helt i 
enlighet med gällande föreskrifter, kan ytterligare 
risker finnas som inte kan elimineras och som 
gör att lämplig personlig skyddsutrustning måste 
användas. Varningsskyltar som finns monterade 

på maskinen påpekar både risker och beteende 
som måste tillämpas. 
 
Bullerrisk 

 

Hörselskydd måste användas 

Risk för skador på händer 

 

Säkerhetshandskar måste 
användas 

Risk för skador på ögon 

 

Skyddsglasögon måste användas 

Risk vid felaktig användning 

 

Bruksanvisningen måste läsas 
innan användning 

Risk för kross- och skärskador 

 

Säkerhetsutrustningen får inte 
avlägsnas 

 

Rör inte maskinens 
drivkompenenter 

 

Stoppa inte in handen i 
tömningshålet 

Elsäkerhetsrisk 

 

Fara – elektrisk ström 

Kom ihåg att kontroll och användandet av den 
personliga skyddsutrustningen är arbetsgivaren 
samt den anställdes ansvar. 
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16 Felsökning 
 VARNING! Underhåll och reparationer 

får bara utföras då maskinen är 
avstängd och då elanslutningen är 
utdragen från elnätet. 

 
Problem Orsak Åtgärd 

Defekt elledning Kontrollera 
elledningen* 

Elkontakten är 
inte korrekt 
ansluten i 
elintaget 

Kontrollera 
korrekt anslutning. 

En elektrisk 
anslutning från 
intaget till 
motor-
skyddsbrytaren 
har lossnat 

Återanslut* 

En elektrisk 
anslutning inne i 
motorns plint 
har lossnat 

Återanslut* 

Gränsläges-
brytaren är trasig 

Byt ut 
gränslägesbrytaren 

Strömbrytaren 
är trasig Byt strömbrytare* 

Överlastskyddet 
har aktiverats 

Vänta några 
minuter och 
försök sedan 
återstarta maskinen 

Motorn startar 
inte när ström-
brytaren vrids 

Skyddsgallret är 
öppet Stäng skyddsgallret 

Tömningshålet 
öppnar inte 

Tömningshålet 
har blockerats 

Ta bort och rengör 
skyddet för 
uttömningshålet 

Under blandning 
går omrörnings-
bladen långsamt, 
alternativt fastnar 

Remmen är 
sliten eller 
ospänd 

Spänn eller byt ut 
remmen 

*) Utförs av elektriker 

17 Kopplingsschema 

 
 

Förklaringar till kopplingsschema 
P1 Nödstopp 
F1 Säkring 

IM1 Växelriktare 
KM1 Kontaktor 
FCS Gränslägesbrytare 
TM1 Termiskt överlastskydd 
C1 Kondensator 
R1 Resistor 

18 Appendix 
I den flerspråkiga versionen av bruksanvisningen 
för IMER Mix 120 plus finns ett appendix med 
sprängskisser och reservdelslistor. Notera att 
figurnumreringen i den flerspråkiga versionen av 
bruksanvisningen skiljer sig från den svenska. 

19 Försäkran om 
överensstämmelse 

Bilagt den flerspråkiga versionen av 
bruksanvisningen finns ”DICHIARAZIONE 
CE DI CONFORMITA’”. Här följer den 
svenska översättningen: 

• EG-försäkran om överensstämmelse för 
maskiner (Direktiv 2006/42/EG 
Appendix II-A)  

• Tillverkare (namn) 
• Adress 
• Intygar härmed att: tvångsblandaren 
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EPOX Maskin AB___________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post Hemsida Version 

Box 6060 Landsvägen 1 08-754 71 60 08-754 81 00 info@epox.se www.epox.se 1,0 
192 06 Sollentuna Sollentuna 

• Trumkapacitet 
• Serienummer 
• Är i överensstämmelse med riktlinjerna i 

Direktiv 2006/42/EG och 2000/14/EG 
och gällande lagstiftning. 

• Är i överensstämmelse med följande 
övriga EU-direktiv: 2004/108/EG, 
2006/95/EG. 

• Följande (del/avsnitt) standarder och 
tekniska specifikationer har använts; 

SS-EN ISO 12100-1, SS-EN ISO 12100-
2, SS-EN 60204-1, SS-EN 12151, SS-EN 
3744. 

• Uppmätt ljudeffektnivå 
• Garanterad ljudeffektnivå 
• Testerna för denna överensstämmelse är i 

enlighet med bilaga V i Direktiv 
2000/14/EG. 

• Plats 
• Underskrift

 


