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     NEDERLANDS 

 
 

Belangrijke richtlijnen 
 
Belangrijke richtlijnen en veiligheidsvoorschriften staan met symbolen op de 
machine. 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing lezen 

 

Werk voorzichtig en geconcentreerd. Houd 
uw werkplek schoon en vermijd gevaarlijke 
situaties. 

 

Neem voorzorgsmaatregelen om de 
gebruiker te beschermen. 

 
 
Voor uw eigen veiligheid dient u de volgende veiligheidsvoorschriften te volgen: 
 

 

Draag een geluidwerende helm 

 

 

Draag een veiligheidsbril 
 

 

Draag werkhandschoenen 

 

Draag altijd een stofmasker 

 
 
 
: 
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Technische gegevens 
 

Roerapparaat  EHR 23 / 2.5 S 

Nominale spanning:  230 V ~ 
Opgenomen vermogen:  1800 W 
Ampèrage:  8,3 A 
Frequentie:  50 / 60 Hz 
Onbelast snelheid:  I 

II 
0 - 440 min-1 

0 - 970 min-1 
Belast snelheid:  I 

II 
0 – 250 min-1 

0 – 580 min-1 
Maximaal diameter roerinrichting:  180 mm 
Aansluiting gereedschap:  M 14 
Beschermingsklasse:  II 
Berschermingsgraad:   IP 20 
Gewicht:   6,9 kg 
Bestelnummer:  077E3000 

  
 

Voldoet aan de vlgd. richtlijnen:                    EN 55014 en EN 61000 
 

Verkrijgbare accessoires: 
 

Artikel Bestelnummer: 
Spiraalroerstaaf WG 160 31227000 
Mortelroerstaaf MG 160 31327000 
Mortelroerstaaf MG 160 L 31337000 
Mortelroerstaaf MGV 160 31427000 
Roerstaaf SG 150 31527000 
Roerstaaf RPG 160 31437000 
... met M14 schroefdraadverbinding  

 

Leveringsomvang 

 
Roerapparaat met roerstaaf, en gebruikshandleiding in een kartonnen doos. 
  

  

Gebruik volgens voorschrift 
 

Het roerapparaat dient voor het aanmengen en door elkaar mengen van verf, lijm, 
kleefspecie e.a. tot een hoeveelheid van maximaal ca. 80 kg. De diameter van de 
gebruikte roerstok mag daarbij niet meer dan 180 mm bedragen. 
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Veiligheidsvoorschriften 

 

 
 

Lees deze handleiding volledig en zorgvuldig. Houdt u 
aan de veiligheidsvoorschriften. 
Ook de algemene veiligheidsvoorschriften in de 
bijgesloten brochure dient u goed te lezen. Vraag om een 
demonstratie door de verkoper, voordat u de machine 
voor het eerst gebruikt. 

 

Raak de kabel niet aan indien deze beschadigd is tijdens 
werkzaamheden en sluit onmiddellijk de stroomvoorziening af. 
Gebruik de machine nooit met een beschadigde kabel. 

 

Zorg dat de machine niet aan direct regenwater blootgesteld 
wordt. 

� Gebruik het apparaat niet voor het mengen van explosieve of licht 
ontvlambare stoffen of in de omgeving daarvan.   

� Draag het apparaat nooit aan het snoer. 
� Telkens vóór gebruik apparaat, snoer en stekker controleren. Laat 

beschadigingen uitsluitend door een vakman verhelpen. Stekker 
uitsluitend bij een uitgeschakelde machine in de contactdoos steken.  

� Manipulaties aan het apparaat zijn niet toegestaan. 
� Bedien het apparaat in de open lucht enkel via een aardlekschakelaar 

met max. 30 mA. 
� Laat het roerapparaat uitsluitend onder toezicht werken. 
� Trek de netstekker uit en controleer dat de schakelaar uitgeschakeld is 

wanneer het roerapparaat zonder toezicht blijft, bijvoorbeeld bij montage- 
en demontagewerkzaamheden, bij spanningsverlies, bij het gebruik c.q. 
de montage van accessoires. 

� Schakel de machine uit wanneer ze om één of andere reden blijft 
stilstaan. U vermijdt daardoor een plotse start in een toestand zonder 
toezicht. 

� Snoer altijd langs achter van de machine weg leiden. 
� Gebruik het apparaat niet als een deel van de behuizing defect is c.q. bij 

beschadigingen aan schakelaar, voedingsdraad of stekker. 
� Elektrisch gereedschap moet op regelmatige tijdstippen aan een inspectie 

door een vakman onderworpen worden. 
� Houd de handgrepen droog, netjes en vrij van olie en vet. 
� Niet in roterende onderdelen grijpen. 
� Wees voorzichtig met lang haar. Uitsluitend met nauw aansluitende kledij 

werken. 
� Personen onder de 16 jaar mogen deze machine niet bedienen. 
� Vóór inbedrijfstelling dient u er zich van te vergewissen dat de mengstaaf 

goed vast zit en perfect ronddraait. 
�  Tijdens het mengen niet met uw handen of  voorwerpen in het mengvat 

grijpen. Gevaar voor  kneuswonden! 
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�  Wacht tot het toestel of het gereedschap tot stilstand is gekomen. 
Roterende gereedschappen kunnen verhaakt geraken en letsels of 
schade opleveren. 

�  De gebruiker en mensen in zijn omgeving dienen passende 
veiligheidsbrillen, een  gehoorbescherming, een stofmasker en 
veiligheidshandschoenen te dragen tijdens gebruik van de machine. 

                  
� Tijdens de handmatige werking apparaat altijd met beide handen 

vasthouden en een veilige plaats innemen. Het toestel slechts in het 
mengvat starten of laten uitlopen. Neem het reactiemoment van de 
machine in acht. 

 

Kijk in de bijgesloten brochure voor meer veiligheidsvoorschriften! 
 

Stroomvoorziening 

 

Controleer eerst of het beschikbare voltage en de beschikbare frequentie 
overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. Een afwijking in voltage van 
+6 tot -10 % is toegestaan. De machine is veiligheidsklasse II.  
Gebruik alleen verlengkabels met voldoende aderdoorsnede. Een aderdoorsnede 
die te klein is kan leiden tot overmatig spanningsverlies en tot oververhitting van 
de kabel en de motor. 
 

Aanbevolen minimale doorsneden en maximale kabellengtes 
 

Netspanning Dwarsdoorsnede in mm2 
 1.5 2.5 
110V 20 m 40 m 
230V 50 m 80 m 

 

Gereedschapswissel 

   
Opgepast! 
Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat onvoorwaardelijk netstekker 
uittrekken.U kunt uw handen bij het gebruik van het gereedschap 
inklemmen. Gebruik voor de gereedschapswissel daarom altijd 
handschoenen, die u tijdens de werkzaamheden beschermen. 
 

De hoofdspil van de machine bezit een M 14 – binnenschroefdraad. 
Houd schroefdraad en voorzijden netjes. Gebruik om de roerstok te lossen en om 
aan de hoofdspil tegen te houden een gaffelsleutel SW 24. 
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Werktuigbescherming 

 

Door onjuist gebruik kan schade ontstaan. Houd u zich daarom altijd aan 
onderstaande aanwijzingen: 

Maak uitsluitend gebruik van de door de fabrikant aanbevolen roerstokken 
(doorsnede max. 180 mm ) met een M 14-schroefdraad). 

De machine niet zo zwaar belasten dat deze tot stilstand komt. 
 

Gebruik alleen originele accessoires gemaakt door EIBENSTOCK.  
 

Selectie van de snelheid 

 

De EHR 23 / 2.5 S is uitgerust met een mechanische versnellingsbak met twee 
snelheden. Kies de gewenste snelheid door de versnellingsschakeling in te 
drukken, te schakelen en opnieuw te koppelen. De lagere snelheid is de positie 
naar de hoofdspil toe. Pas de snelheid alleen aan wanneer de machine niet in 
werking is. Indien nodig kunt u de selectie van de snelheid bijstaan door de 
hoofdspil lichtjes te verplaatsen. 
 

Aan-/uitschakelen 

 

Onderbroken bedrijf 

Inschakelen:  AAN-/UITschakelaar indrukken 
Uitschakelen:  AAN-/UITschakelaar loslaten 
 

Ononderbroken bedrijf 

Inschakelen:  AAN-/UITschakelaar indrukken en op ingedrukte positie   
                       met blokkeerknop blokkeren 
Uitschakelen:  AAN-/UITschakelaar opnieuw indrukken en weer loslaten. 
 

! 
Let op! 
Bij iedere stop van de machine of bij stroomonderbrekingen, 
dient de vergrendeling van de Aan-/Uitschakelaar onmiddellijk 
te worden losgelaten door het indrukken van de schakelaar. Dit 
is ter voorkoming van het onbedoeld herstarten van de machine 
(fysiek risico). 

 
Tijdens het mixen kunt u met de elektronicaschakelaar opspringend materiaal 
vermijden. 
Bovendien kan het toerental geregeld worden door min of meer krachtig op de 
toets te drukken. 
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Onderhoud 

 

 

Sluit de stroomtoevoer af voordat u gaat werken aan de 
machine! 
  

Reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd, op basis van haar opleiding en 
ervaring geschikt personeel doorgevoerd worden. 
Het apparaat dient na iedere reparatie door een vakkundige elektromonteur 
gecontroleerd te worden. 
 

Het elektrische gereedschap is zodanig ontworpen, dat een minimum aan 
onderhoud noodzakelijk is. Regelmatig dienen echter volgende werkzaamheden 
uitgevoerd c.q. dienen volgende componenten gecontroleerd te worden: 
 

� Het elektrogedeelte en de ventilatiesleuven moeten schoon worden gehouden 
� Let er tijdens de werkzaamheden op dat er geen vreemde voorwerpen 

terechtkomen in het inwendige van de roerinrichting. 
� Bij een uitval van het apparaat mag men een reparatie enkel in een erkende 

werkplaats laten uitvoeren. 
 

Milieubescherming 

 

Recyclage in plaats van afvalverwijdering 

Om beschadiging tijdens het transport te vermijden moet het apparaat in een 
stevige en stabiele verpakking geleverd worden. 
Verpakking, apparaat en toebehoren zijn van recycleerbaar materiaal vervaardigd 
en moeten dienovereenkomstig behandeld en verwerkt worden. 
 

De plastic elementen van het apparaat zijn speciaal gemerkt. Hierdoor kunnen ze 
op milieubewuste wijze gesorteerd en/of geëlimineerd worden door ze te 
deponeren bij de aanbevolen inzamelinstallaties.  
 

 
 

 

Alleen voor EU-landen 
 

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! 
 

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake oude 
elektrische en elektronische apparaten en de toepassing 
daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt 
elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld 
en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat 
voldoet aan de geldende milieu-eisen. 
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Geluid en trilling 
 

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745. 
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend: 
Geluidsdrukniveau               LpA     79 dB(A) 
Geluidsvermogenniveau      LwA     90 dB(A) 
Onzekerheid                        K          3 dB 

 

 
Draag oorbescherming ! 

Totale trillingswaarden ah en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745: 
Trillingsemissiewaarde          ah     0,6   m/s2  
Onzekerheid                          K      0,04 m/s2 

Het aangegeven trilniveau vertegenwoordigt de voornaamste toepassingen van 
het elektrische gereedschap. Als het elektrische gereedschap echter voor andere 
toepassingen met afwijkend inzetstuk of onvoldoende onderhoud gebruikt wordt, 
kan het trilniveau afwijken. Dit kan de belasting door trillingen tijdens de gehele 
arbeidsperiode aanzienlijk doen toenemen. 
Voor een nauwkeurige taxatie van de belasting door trillingen dient er ook 
rekening gehouden te worden met de perioden, tijdens dewelke het apparaat 
uitgeschakeld is of weliswaar in werking is, maar niet effectief gebruikt wordt. Dit 
kan de belasting door trillingen tijdens de gehele arbeidsperiode aanzienlijk doen 
afnemen. 
Leg bijkomende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener vóór de 
uitwerking van trillingen vast, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van elektrisch 
gereedschap en inzetstukken, het warm houden van de handen, de organisatie 
van arbeidsprocessen. 
 

Garantie 

 

Op Eibenstock-gereedschap staat garantie overeenkomstig de nationale, 
wettelijke bepalingen (de faktuur of leveringsbon geldt als garantiebewijs)  
Defecten, die aan natuurlijke slijtage, overbelasting of onvakkundige behandeling 
toe te schrijven zijn, zijn van de garantie uitgesloten. 
Defecten, die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan, worden gratis door 
levering van een nieuw onderdeel of reparatie verholpen. Klachten kunnen alleen 
ingewilligd worden, als het apparaat, zonder gedemonteerd te zijn geweest, naar 
de leverancier of naar een Eibenstock-werkplaats gezonden wordt. 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

  Verklaring van Conformiteit 

 
We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder „Technische gegevens” 
beschreven product aan alle desbetreffende bepalingen van de richtlijnen 
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG  
inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en met de volgende normen 
overeenstemt: EN 60745‚ EN 50581. 
 
Technisch dossier (2006/42/EG) bij: 
 

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Auersbergstraße 10 
D – 08309 Eibenstock 
 
 

                      
Lothar Lässig                                              Frank Markert 
General Manager                                        Head of Engineering 
 
29.11.2017 
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