
Obecně

 • Je vaší povinností seznámit se s návodem na provoz a údržbu konkrétního    
    autodomíchávače a ten  pak obsluhovat  v souladu s ním
 • Všechny práce na autodomíchávači, které nemohou být prováděny ze země,
    provádějte z bezpečných plošin, řádně zabezpečených žebříků apod.
    Nešplhejte po autodomíchávači bez řádného zabezpečení, nestoupejte na zábradlí. 
 • Používejte přidělené OOPP
 • Při vystupování a sestupování  z kabiny používejte stupadla a přidržujte se madel.
    Zákaz seskakování z autodomíchávače
 • Stupadla, žebřík a plošiny udržujte v čistotě 
 • Žebřík při spouštění držte oběma rukama, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění
 • Nenaklánějte se přes zábradlí a vždy dbejte na pevný postoj
 • Při jízdě s naloženým autodomíchávačem věnujte pozornost poloze těžiště betonové 
    směsi, zejména při stoupání a klesání a v zatáčkách
 • Před zahájením jízdy se ujistěte, že všechna pohyblivá zařízení 
    a volné příslušenství jsou řádně upevněny 
 • Neodstraňujte ochranné prvky (kryty apod.)

Provoz na stavbách  

Na stavbách dbejte na:
 • volný příjezd k vykládacímu místu, bez překážek
 • rovný terén, bez výmolů, schopný udržet hmotnost vozidla
 • dostatečný odstup od stavebních jam, svahů, staveb, inženýrských sítí  apod.
 • zajištění  vozidla na svažitém terénu  podkládacími klíny

Provoz

 • Vždy mějte pod dohledem nebezpečný prostor stroje 
  tj. - místo ustavení autodomíchávače
   - pracovní prostor bubnu
   - pracovní prostor výsypného žlabu (při vyprazdňování bubnu
     autodomíchávače je třeba počítat s nekontrolovanými pohyby žlabu
     a s vystřikováním betonu) 
    a zamezte pohybu neoprávněných osob

 • Při poruše, která by mohla ohrozit bezpečnost práce (např. poškození hydraulické 
     soustavy, závady na bezp.zařízení), zastavte ihned provoz autodomíchávače
 • S výsypným žlabem pohybujte pouze v prázdném stavu
 • Odpojení tlakových hadic provádějte až po jejich úplném odtlakování
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Čištění a údržba

 • Po skončení provozu autodomíchávač neprodleně vyčistěte
 • Při používání recyklačního zařízení na betonárnách se řiďte jeho provozním řádem
 • Čištění provádějte ze země nebo z vhodné konstrukce, která zajistí váš bezpečný pohyb
 • Při čištění se buben pohybuje zdola nahoru
 • Před započetím jakékoliv údržbářské práce na stroji ho odstavte na rovné, pevné ploše, 
    vypněte, stroj zajistěte před neoprávněným uvedením do provozu (uzamknutím kabiny)
    a samovolným pohybem (ruční parkovací brzda, podložení kol)
 • Před zahájením práce na nástavbě autodomíchávače, zejména na bubnu , v prostoru  
    vtokové a výtokové nálevky, na pohonu, na základním rámu  zajistěte také aretaci bubnu, 
    odpojení akumulátorů
 • Nikdy nesahejte do rotujícího bubnu, ani pomocí nástrojů
 • Nikdy nepracujte v blízkosti rotující kloubové hřídele
 • Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od rotujícího bubnu
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