
LOCAÇÃO DE BETONEIRA – MANUAL DE INSTRUÇÕES

Como preparar o concreto dentro da betoneira

❑ A betoneira é indicada para o uso de mistura de matérias na temperatura ambiente e capacidade de carga definida;

❑ Instalação, funcionamento e operação somente podem ser executadas por pessoas qualificadas, capacitadas e
supervisionadas por profissional legalmente habilitado;

❑ Não instale ou guarde a máquina em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo;

❑ Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica;

❑ Sempre trabalhar de botina/sapato de segurança e outros EPI’S que se fizerem necessário segundo especificação do
responsável pela segurança do trabalhador do local de trabalho.

❑ Somente um operador de cada vez pode operar a máquina;

❑ Não deixe o equipamento sozinho quando estiver em funcionamento;

❑ Isolamento da máquina (Raio de 1,5 metros mínimos da periferia da betoneira até o guarda corpo, e este com 1,0 m.
de altura mínimo conforme NR12: 2010

❑ Use todos os equipamento de proteção individual indicados como: óculos, luvas, capacete, protetores auditivos, etc;
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Como ligar a betoneira Principais componentes da betoneira

BOTÃO ON: LIGA
BOTÃO OFF: DESLIGA

até 10 m
até 20 m
até 30 m

Mais de 30 m  

Cabo de 2,5 mm²
Cabo de 4,0 mm²
Cabo de 6,0 mm²
Consulte engenharia de projeto

Utilize extensão cabo PP, 
totalmente desenrolada, sem 
emendas ou fios descascados.

PROTEÇÃO DE 
GREMALHEIRA

PAINEL ELÉTRICO DE 
DISTRIBUIÇÃO  COM 

PROTEÇÃO 
DISJUNTORES DER

CHAVE DE PROTEÇÃO 
CONTACTADORA

BOTOEIRA - CHAVE
LIGA / DESLIGA

ATERRAMENTO

CABO ELÉTRICO
DE ALIMENTAÇÃO

VOLANTE

PEDAL DE 
TRAVAMENTO

Antes de ligar, certifique-se que:

✓ A betoneira está instalada em uma base nivelada.
✓ O tambor está vazio (ainda sem materiais)
✓ A estrutura elétrica está aterrada.
✓ Está sendo usado o cabo de extensão adequado.

BOTÃO DE 
EMERGÊNCIA

Este documento é um manual de instruções sobre como utilizar uma betoneira. Possui orientações necessárias para o uso do equipamento, além de dicas que
irão te ajudar a ter a melhor experiência com o aluguel de betoneira. A Aluga Máquinas Sul é uma locadora de equipamentos para a construção civil e
montagem industrial e possui lojas nos estados de Santa Catarina e Paraná. Faça a sua locação de betoneira com segurança e agilidade na Aluga Máquinas Sul.
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