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Meng- 
machines

HET BELANG VAN DE JUISTE MENGTECHNIEK
Mengen is belangrijk – vandaag meer dan ooit. Waarom is dat zo? Aan nieuwe bouwmaterialen 
worden hoge specifieke eisen gesteld. Dit vereist een passende mengprocedure. Alleen zo kan 
optimaal gebruik worden gemaakt van de materiaaleigenschappen en kunnen constructiefouten 
worden voorkomen. Met de juiste mengtechniek ontketent u een groot potentieel om tijd en geld 
te besparen. Intelligente processen en de juiste tools helpen om fouten te voorkomen, zijn prettig 
in gebruik en zorgen uiteindelijk voor tevreden klanten. 

Inderdaad, mengen is een wetenschap op zich. En die wetenschap is al meer dan 40 jaar on vak. 
Onze focus ligt niet alleen op de ontwikkeling van de mengtechniek, maar we streven er ook naar 
om de werkprocessen voor onze klanten sneller, efficiënter en veiliger te maken.
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Bij Collomix gaat het 
om het mengen. 

materiaal. Pas als we alle uitdagingen hebben begrepen, 
kunnen we onze producten zo geavanceerd ontwerpen 
dat ze de vakmensen echt helpen bij hun werk. Om dit te 
bereiken werken we intensief samen met de fabrikanten van 
bouwchemicaliën. 

Bij Collomix houden we de veranderingen in de 
markt voortdurend in de gaten om daarmee de juiste 
mengoplossing voor het specifi eke materiaal te leveren. 
Daarbij zoeken we naar wat echt belangrijk is voor 
de vakman. Ons doel is om een uniek menggereedschap 
te ontwikkelen.

Sinds onze oprichti ng in 1974 staat het mengen centraal 
in ons bedrijf. U kunt deze decennialange ervaring voelen 
en ervaren – elke keer dat u een Collomix-mengmachine 
gebruikt. Beleef de uitgekiende techniek – van het handvat 
tot de mengstaaf. U kunt er zeker van zijn dat uw Collomix-
mengmachine jarenlang betrouwbaar zal functi oneren.
Voordat we een product ontwikkelen, onderzoeken 
wij eerst alles over de verwerking van het te mengen 

Het origineel uit 1975: Het begon allemaal met deze mengstaaf. 
Ondertussen is het assortiment uitgebreid met 12 gespecialiseerde collega's... 

Mengen zit in ons

M A D E  I N  G E R M A N Y
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Als het mengen al tientallen jaren 
een passie is, dan ontstaan er 
betere producten die tot in detail zijn 
geperfectioneerd. 
Voor u betekent dit: Het werk wordt 
makkelijker met een beter resultaat.

m i x i n g  m a t t e r s .
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Met sterke 
componenten bouwt 
uw sterke producten.

Een Collomixer is veel meer dan een aangepaste boormachine 
en elk onderdeel dient een specifi ek doel. Het is een robuust 
stuk gereedschap dat voor 100% is gemaakt om te mengen. 

Alle onderdelen voldoen aan de hoogste normen van 
duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid. 

Anatomie van een Col lomixer

Het solide metalen frame beschermt de behuizing. 
Rubberen buffers op de hoeken absorberen schokken.

M A D E  I N  G E R M A N Y
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» Het mengen stelt hoge eisen aan het elektrisch gereedschap.

»  Dankzij de nieuwste motoren tandwieltechnologie kan de 
Collomixer dit vele jaren betrouwbaar doen.

»  Zelfs voor veeleisende taken voorkomt een uitgekiende koeling 
op betrouwbare wijze dat de mengmachine oververhit raakt.

»  Geteste kwaliteit: Om ervoor te zorgen dat uw handgemaakte 
Collomixer jarenlang betrouwbaar blijft  functi oneren, werken 
wij bij de producti e op het hoogste niveau van precisie.

Alle componenten zi jn afgestemd 
op het mengen.

Het hart van de machine is de tandwielkast. In onze producten zijn de assen en tandwielen groter 
dan bij andere apparaten. Dit zorgt voor een betrouwbare werking en een lange levensduur. 

m i x i n g  m a t t e r s .



Absoluut een geweldig product. Met de 
dubbele handgreep ligt de mengmachine 
stevig en veilig in de hand. De schakelaar 
regelt traploos de snelheid van de 
mengstaaf. 
Ik ben echt tevreden. 

John C., 38, USA

08

De 
mengmachine 

voor vakmensen

Collomix wereldwijd.
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Voor de reiniging hebben we 

de MixerClean aangeschaft, 

waarmee de mengstaaf 

binnen enkele seconden 

kan worden gereinigd. 

Dit bespaart tijd en 

ergernis (niemand wil 

de schoonmaak doen...). 

Robert  B. ,  37
Austral ië:

Superproduct, leuk om mee 

te werken. Supergemakkelijk 

te hanteren.

Rául  G. ,  50
Brazi l ië

Topkwaliteit zoals altijd 

van Collomix. Als u Collomix 

kent weet u wat ik bedoel. 

Het is goed om te weten dat 

als er echt iets kapot gaat, 

reserveonderdelen geen 

probleem zijn.

Gerrit  S. ,  43
Nederland:

DLX-mengstaaf

Absoluut aan te bevelen! 

Je hebt maar een derde van 

de tijd nodig in vergelijking 

met een normale mengstaaf. 

Een absolute aanrader!

Daavid T. ,  46
Finland:

Mengen? Collomix! 

We hebben de Xo 1 R al een 

tijdje in gebruik. Rechtop, 

moeiteloos werken, eindelijk 

zonder rugpijn! Zeer tevreden, 

graag weer!

Léon R. ,  50
Frankri jk
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Waarom dealers  
ons vertrouwen.
Als u een vakman of aannemer bent, wilt u een Collomixer. Als u een dealer bent,  
wilt u deze producten in uw assortiment hebben. Bedankt voor dit vertrouwen. 
De succesvolle verkoop van onze handmengers, mengmachines, automatische 
mengmachines en de bijbehorende accessoires hebben ons tot marktleider  
in Duitsland gemaakt. Daarbij zijn we wereldwijd actief in 53 landen. 

Waarom zou u Collomix

» U kunt vertrouwen op onze logistiek  
en onze medewerkers.

»  Wij staan altijd klaar om te helpen en om 
oplossingen te vinden. Als u vragen hebt, krijgt 
u een duidelijk antwoord van ons. Wij staan 
voor eerlijkheid, rechtvaardigheid en integriteit.

»  We zijn een familiebedrijf dat zich al tientallen 
jaren heeft bewezen. Sinds 1974 leveren 
wij menggereedschappen aan vakmensen 
en aannemers. Wij streven altijd naar 
de hoogste productkwaliteit.

»  Onze garantiebelofte: twee jaar garantie 
op de machines en tot 3 jaar op mengers.* 
Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit. 
Het garantiepercentage voor mengers  
ligt binnen de eerste drie jaar onder de 1%.

»  Onze expertise is uw expertise! Als mengexperts 
ondersteunen wij u en uw klanten met nuttige 
apps, menginstructies en verklarende video's.

»  Wij bieden u service en verkoopondersteuning. 
Daarnaast ontwikkelen we samen met 
u verkoopbevorderende acties.

in uw assortiment hebben?

M A D E  I N  G E R M A N Y

*Voor geregistreerde gebruikers.
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Tevreden klanten!
Meer dan 12,6 miljoen mengstaven en 
meer dan 1 miljoen Collomixers in gebruik 
sinds 2005 voor perfecte resultaten.  
Dag in dag uit.
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De Collomixer. Uw betrouwbare metgezel 
op de bouwplaats. Dag in dag uit.
Meer machinekracht betekent minder spierkracht. Met een Collomixer kunnen vakmensen eff ecti ever 
en gemakkelijker werken. Ze besparen ti jd, verbeteren de kwaliteit van het materiaal en verminderen 
de fysieke belasti ng.

Bespaar op spierkracht en vertrouw op de prestati es van uw 
machine. Alle Collomix-handmengers zijn ontworpen volgens 
ergonomische principes. Ze voorkomen vermoeidheid van 
handen en lichaam. Het ontwerp van de machine maakt het 
mogelijk om rechtop te staan en dit voorkomt rugbelasti ng.

Het spuitgietaluminium maakt de apparaten robuust en duurzaam. 
Bovendien zorgen gepolijste stalen tandwielen en een hoogwaardige 
permanente smering voor een sti lle en duurzame werking.

De dubbelwandige behuizing is bestand 
tegen zelfs extreme omstandigheden op de 
bouwplaats. Het materiaal is bijzonder licht en 
vermindert de geluidsemissie van de machine.

Met de innovati eve en gepatenteerde snelkoppeling 
kunnen mengstaven snel en eenvoudig worden gewisseld, 
zonder gereedschap.

Ergonomie

Motorbehuizing

Tandwielkast

HEXAFIX ® Snelkoppeling
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Xo 1 R

Art.-nr. Product Met mengstaaf Aansluiting Vermogen 
[W]

Spanning 
[V] Snelheden min-1 Menghoeveelheid 

[liter]

25100 Xo 1 R HF WK 120 HF HEXAFIX® 1150 230 1 -640 -40

25106 Xo 1 R M WK 120 M M14 1150 230 1 -640 -40

Compacte en lichtgewicht machine met 1 versnelling, 
traploos regelbaar voor kleinere hoeveelheden en alle  
soorten materialen

Xo 4 R

Art.-nr. Product Met mengstaaf Aansluiting Vermogen 
[W]

Spanning 
[V] Snelheden min-1 Menghoeveelheid 

[liter]

25118 Xo 4 R HF WK 140 HF HEXAFIX® 1500 230 2 -420
-590 -65

25130 Xo 4 R HF MK 140 HF HEXAFIX® 1500 230 2 -420
-590 -65

25124 Xo 4 R M WK 140 M M14 1500 230 2 -420
-590 -65

25136 Xo 4 R M MK 140 M M14 1500 230 2 -420
-590 -65

Robuuste machine met 2 versnellingen, traploos regelbaar, 
voor universeel gebruik, permanente belasting en grotere 
hoeveelheden

Xo4R IN ACTIE
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Art.-nr. Product Met mengstaaf Aansluiting Vermogen 
[W]

Spanning 
[V] Snelheden min-1 Menghoeveelheid 

[liter]

25142 Xo 6 R HF MK 160 HF HEXAFIX® 1750 230 2 -400
-560 -90

25148 Xo 6 R M MK 160 M M14 1750 230 2 -400
-560 -90

Xo 6 R

Bijzonder robuuste constructie met 2 versnellingen, traploos regelbaar,  
voor zwaar dagelijks gebruik en zware mengtaken.

Art.-nr. Product Met mengstaaf Aansluiting Vermogen 
[W]

Spanning 
[V] Snelheden min-1 Menghoeveelheid 

[liter]

25160 Xo 55 R duo MKD 140 HF HEXAFIX® 1600 230 1 -450 -90

Xo 55 R duo

Sterke handmenger met contraroterende mengstaven  
voor veeleisend en zwaar mengwerk.

Xo55R DUO 
IN ACTIE

Art.-nr. Product Met mengstaaf Aansluiting Vermogen 
[W]

Spanning 
[V] Snelheden min-1 Menghoeveelheid 

[liter]

25154 Xo 33 R duo MKD 120 HF HEXAFIX® 1200 230 2 -360 -50

Xo 33 R duo

De compacte dwangmenger voor eenvoudig en grondig mengen,  
zelfs met kleinere hoeveelheden. Met elektronische snelheidsregeling.

Art.-nr. Product Met mengstaaf Aansluiting CAS-accu
18 V, 5,2 Ah Snelheden min-1 Menghoeveelheid 

[liter]

20490 Xo 10 NC WK 120 HF HEXAFIX® incl. 1 accu
incl. 1 lader 1 -640 -40

20493 Xo 10 NC WK 120 HF HEXAFIX® incl. 2 accu's
incl. 1 lader 1 -640 -40

20492 Xo 10 NC WK 120 HF HEXAFIX® – 1 -640 -40

Xo 10 NC

Snoerloos mengen, eenvoudig en moeiteloos voor kleinere hoeveelheden. 
Veelzijdige, elektronische snelheidsregeling met de modernste 18 V CAS 

li-ion-accutechnologie (Metabo-systeem) Eenvoudige vervanging van 
de mengstaaf dankzij de HEXAFIX©-snelkoppeling.

20677 Accu CAS Li-ion 18 V, 5,2 Ah

20678 Acculader ASC 30-36 V, 230 V, voor accu's van 14,4 - 36 V

Xo10 NC 
IN ACTIE
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Met het AQiX-waterdoseerapparaat kunt u eenvoudig en nauwkeurig de benodigde hoeveelheid 
water meten. Het apparaat schakelt automati sch uit na het doseren van de vooraf ingestelde 
waterhoeveelheid. Flexibel op te hangen aan vele emmers en automati sche mengmachines.
Uw mengresultaten zullen beter zijn en u zult nooit meer zware emmers moeten dragen.

AQiX

Art.-nr. Product Doseerhoeveelheid Debiet Accu Aansluiting

19042 AQiX 1 - 99 liter 10 - 25 l/min. 2x AA 3/4"

flow.TEC – Accessoires voor de emmer
fl ow.TEC – dit zijn uw prakti sche accessoires op de bouwplaats. Ze vereenvoudigen 
de werkprocessen en maken uw dagelijks werk gemakkelijker. Ze zijn eenvoudig 
en effi  ciënt, zoals u het wenst.

AQiX IN ACTIE

Plaats de zakopener op de emmer. 
Gooi de zak erop (of het nu papier of plasti c is), 
en het materiaal landt precies waar het hoort: 
in de emmer. Er is geen mes nodig.

Sharky

Art.-nr. Product Emmermaten

19190 Sharky 10 - 30 liter

19039 BIG Sharky 40 - 90 liter

Schone werkplek, schone lucht! Klem de stofafzuiging 
eenvoudigweg vast aan de rand van de emmer. Dust.EX 
kan worden aangesloten op de gebruikelijke professionele 
stofafzuigers en zorgt zo voor stofvrij werken ti jdens het 
vullen of mengen. 

dust.EX

Art.-nr. Product Aansluiting

19040 dust.EX Ø 35 mm
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Mengemmer
Art.-nr. Product Beschrijving

60173 30L-emmer Mengemmer met metalen draagbeugel, bijzonder robuust, zwart

60403 65L-mengkuip Speciale mengkuip, 65 liter, robuust ontwerp, zwart; hoge wanddikte en stijfheid, 
versterkte handgrepen, veilige grip tijdens het gebruik van de machine

70115 75L-emmer Mengemmer voor LevMix, 75 liter, zwart

60261 90L-mengkuip Speciale mengkuip, 90 liter, robuust ontwerp, wit; hoge wanddikte en stijfheid, 
versterkte handgrepen, veilige grip tijdens het gebruik van de machine

60177 10L-meetemmer Transparante plastic emmer van 10 liter met maatverdeling en handvat

mix.GRIP
Art.-nr. Product Beschrijving

19180 mix.GRIP

Veilige grip tijdens het mengen door de veerklem.
Geen draaiende emmers, geen vastklemmen tussen de benen. Zonder gereedschap 
instelbaar op verschillende emmerdiameters (Ø 250 - 325 mm). Robuuste stalen 
constructie, gegalvaniseerd

Mixer-Clean
Art.-nr. Product Beschrijving

46002 Mixer-Clean

Mengstaaf gereinigd in enkele seconden - zorgt voor een lange werking van demengstaaf. 
Dompel de mengstaaf in de met schoon water gevulde emmer, laat de mengmachine even 
draaien. De borstels verwijderen de materiaalresten grondig.
Voor het leegmaken kan het deksel eenvoudig worden verwijderd.
Ook geschikt voor duo-menggereedschappen

RMX
Art.-nr. Product Beschrijving

45624 RMX

Mobiele mengstandaard voor Xo / Xo-R / duo-mengers
Ontlast het lichaam en de spieren van de gebruiker
Gemakkelijke op- en neerwaartse beweging van de mengmachine dankzij een gasveer.
Optimaal voor continue werkzaamheden met meerdere mengemmers/containers.

Transportwagen
Art.-nr. Product Beschrijving

70183 Transportwagen
Transportwagen voor 65L-mengkuip (Ø 58 cm), luchtbanden; 
met vergrendeling voor het uitgieten van vloeibaar materiaal; 
moeiteloos verplaatsen en gieten van zware mengkuipen.

60318 Transportwagen 
upgrade-kit Upgrade-kit voor transportwagen voor 90L-mengkuipen
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Art.-nr. Product Beschrijving

49517-000 HEXAFIX® 
upgrade-adapter Om een aandrijving met M14-binnendraad om te zetten naar het HEXAFIX©-systeem

49582-000 Combi-adapter Ombouw van een HEXAFIX©-machine naar M14-mengstaaf

49516-000 Verlenging 
100 mm

Voor HEXAFIX©-machines: voor verlenging 5/8" buitendraad en 5/8" 
binnendraad, voor het vastschroeven van een HEXAFIX©-snelkoppeling 

49512-000 SDS-plus-
adapter

SDS-plus-aansluiting op 1/2" schroefdraad; voor de aansluiting met een  
M14-mengstaaf is bovendien de adapter 49500 nodig.

49500-000 Adapter 1/2" 1/2" x 20 UNF binnendraad | M14-binnendraad

49502-000 Adapter 5/8" 5/8" x 16 UN binnendraad | M14-binnendraad

49503-000 Adapter M14 M14-binnendraad | M14-binnendraad 

49543-000 Boorkop / 
HF-adapter

Boorkop voor gebruik in een HEXAFIX©-aandrijfmachine;
vooral wanneer er mengstaven met kleine diameters moeten worden gebruikt

ADAPTERS
Combineer mengstaven met andere aandrijfmachines of voer een upgrade uit voor een 
bestaande machine naar het HEXAFIX®-systeem. Verschillende schroefdraadadapters, 
aansluitingen of verlengstukken bieden een grote verscheidenheid aan combinaties.



Met duizenden materialen 
op de markt kan het kiezen 
van het juiste gereedschap 
voor de klus overweldigend 
aanvoelen.  Col lomix biedt 
u het inzicht en de gereed-
schappen voor de perfecte 
menging,  elke keer weer.

20 M A D E  I N  G E R M A N Y
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Vind de juiste mengstaaf en de juiste machine met 
onze online MIX ATLAS. Zoek duizenden materialen 
voor een onmiddellijke aanbeveling van mengstaven, 
mengmachines of automatische mengers. Scan de 
QR-code met uw smartphone om uw menging in enkele 
seconden te vinden.

Vind uw menging in enkele seconden

MIX ATLAS

MATCH  
YOUR MIX

M E N G S T A V E N  B E K I J K E N P A G I N A   2 2

We maken mengstaven om elk materiaal goed te men-
gen. Als u de juiste mengstaaf aan het juiste materiaal 
koppelt, krijgt u elke keer de juiste menging.

Mengstaven voor elk materiaal

Met HEXAFIX® kunt u in enkele seconden van 
mengstaaf wisselen zonder extra gereedschappen. 
Dankzij de snelkoppeling verbetert ons unieke ontwerp 
de workflow en de productiviteit om meer opdrachten 
sneller uit te voeren.

Wissel  mengstaven in enkele seconden

HEXAFIX

Upgrade uw M14-schroefdraad en gebruik de unieke 
HEXAFIX®-koppeling om zonder gereedschap meng-
staven te wisselen.
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EEN EENVOUDIGE OPLOSSING VOOR ELKE MENGING
Elk materiaal mengt weer anders. Daarom is de wetenschap van het mengen van belang. Voor resultaten 
die lang meegaan, zijn de juiste machine en de juiste mengstaaf nodig. We hebben de wetenschap van het 
mengen meer dan 40 jaar lang bestudeerd en gereedschappen ontworpen om uw menging te optimalise-
ren en uw resultaten te maximaliseren.



De juiste mengstaaf 
voor elk materiaal.

» Metselmortel

» Voegmortel

» Cementpleister

» Cementdekvloer

» Kunsthars dekvloeren

WK
VOOR PLASTISCHE EN LICHT 
GEVULDE MATERIALEN 

» Tegellijm

» Egaliserende massa's

» Sierpleister

» Epoxyharsmassa's

» Lijmen versterkende mortel

» Afdichti ngsmiddelen

KR
VOOR KLEVERIGE, 
ZACHT-PLASTISCHE 
MATERIALEN

» Muurverf

» Epoxyharscoati ng

» Verzegelingen

» Primers

LX
VOOR VLOEIBARE EN 
STROMENDE MATERIALEN

22
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» Egalisati emortel

» Dunbedmortel

» Bitumenvrije afdichti ngsmassa

» Hechtmortel

» Nivelleermassa

DLX
VOOR VLOEIBARE EN 
ZACHT-PLASTISCHE 
MATERIALEN

»  Alle materialen 
en viscositeiten

MKD
VOOR ZOWEL ZWARE, DROGE 
EN VLOEIBARE MATERIALEN

Een sterk geautomati seerd producti eproces van de mengstaven zorgt 
ervoor dat de gereedschappen betrouwbaar functi oneren met een lange 
levensduur. Een milieuvriendelijke poedercoati ng geeft  het gereedschap 

een merkgerichte uitstraling.

Made in Germany

» Beton

» Universeelmortel

» Cementpleister

» Cement Dekvloer

» Kwarts gevulde epoxyharsen

» Voegmortel

MK
VOOR ZWAAR GEVULDE EN 
TAAI-PLASTISCHE MATERIALEN

23m i x i n g  m a t t e r s .

G E R M A N Y

M A D E  I N
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Specialisten

MKN MKD AR

P A T R O N E N G I P S D W A N G M E N G E R B I T U M E N

Elke Collomix mengstaaf is ontworpen voor 

specifieke materialen. Met onze Mix Atlas 

vindt u gemakkelijk de juiste menging. Scan 

de QR-code om te beginnen.

FM

Voegmortel

Gietmortel
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PLASTISCH
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KR DLX
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Art.-nr. Product Aansluiting Menghoeveelheid 
[kg]

Ø  
[mm]

Lengte 
[mm]

40880-000 FM 60 S 13 mm BK -5 60 400

40881-000 FM 80 S 13 mm BK 5 - 10 80 400

40882-000 FM 100 S 13 mm BK 10 - 25 100 590

40883-000 FM 120 S 13 mm BK 20 - 30 120 590

40102-000 FM 120 HF HEXAFIX® 20 - 30 120 590

40884-000 FM 100 M M14 10 - 25 100 590

40886-000 FM 120 M M14 20 - 30 120 590

COATINGS VERZEGELINGENDISPERSIES LAKKENVERF

FM

Mengstaven voor professionals en doe-het-zelvers voor vloeibare en dunne materialen, werkt volledig 
spatvrij

Art.-nr. Product Aansluiting Menghoeveelheid 
[kg]

Ø  
[mm]

Lengte 
[mm]

40030-000 LX 70 S 13 mm BK -10 70 400

40950-000 LX 90 S 13 mm BK 5 - 15 90 500

40960-000 LX 120 S 13 mm BK 15 - 25 120 590

40108-000 LX 120 HF HEXAFIX® 15 - 25 120 590

40970-000 LX 120 M M14 15 - 25 120 590

EPOXY VLOEIBARE KUNSTSTOFFENDISPERSIESVERF

LX

De turbo onder de mengstaven; sterke stromingsopbouw van boven naar beneden; ideaal voor alle vloeiba-
re en stromende materialen

Art.-nr. Product Aansluiting Menghoeveelheid 
[kg]

Ø  
[mm]

Lengte 
[mm]

40128-000 DLX 90 S 13 mm BK 10 - 15 90 590

40109-000 DLX 120 HF HEXAFIX® 15 - 30 120 590

40983-000 DLX 152 HF HEXAFIX® 30 - 50 150 590

40974-000 DLX 120 M M14 15 - 30 120 590

40984-000 DLX 152 M M14 30 - 50 150 590

DUNBEDMORTEL HECHT-  EN AFDICHTINGSMORTEL NIVELLEERMASSAEGALISATIEMORTEL

DLX

De supersnelle mengstaaf; ideaal voor vloeiende en zachte materialen op basis van cement met een 
onovertroffen homogenisatie- en antiklonterwerking, ook voor grotere hoeveelheden vloeibare materialen
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O P M E R K I N G :  D e  a a n d u i d i n g  " B K "  b i j  d e  a a n s l u i t i n g  s t a a t  v o o r  " b o o r k o p " .

EPOXYHARSCOATINGS

DUNPLEISTERTEGELLIJM LIJMMORTELNIVELLEERMASSA

Art.-nr. Product Aansluiting Menghoeveelheid 
[kg]

Ø  
[mm]

Lengte 
[mm]

41621-000 KR 90 S 13 mm BK 5 - 15 90 590

41630-000 KR 120 S 13 mm BK 15 - 25 120 590

40120-000 KR 120 HF HEXAFIX® 15 - 25 120 590

40121-000 KR 140 HF HEXAFIX® 25 - 35 140 590

40122-000 KR 160 HF HEXAFIX® 35 - 50 160 590

41631-000 KR 120 M M14 15 - 25 120 590

41635-000 KR 140 M M14 25 - 35 140 590

41636-000 KR 160 M M14 35 - 50 160 590

KR

Mengstaaf met hoge schuifkrachten, voorkomt klontering, ideaal voor lijmen op basis van cement 
en egalisatiemiddelen; goed voor epoxyharsmengsels, creëert weinig luchtbellen; eenvoudig te reinigen.

Art.-nr. Product Aansluiting Menghoeveelheid 
[kg]

Ø  
[mm]

Lengte 
[mm]

40129-000 AR 90 S 13 MM BK 10 - 15 90 400

40140-000 AR 170 HF HEXAFIX® 25 - 40 170 590

40141-000 AR 170 M M14 25 - 40 170 590

40148 DMR 40 S 13 mm BK - 5 40 500

BITUMEN AFDICHTING

2-K VOEGKITTEN (DMR)

2-K LIJMPATRONEN (DMR)DIKKE BITUMEN COATING

AR / DMR

Speciale mengstaaf voor bitumineuze dikke coatings; AR 90 ook geschikt voor kleine hoeveelheden 
harsmengsels; type DMR: Patroonmengstaaf; ideaal voor één- en meercomponentenlijm- 
en afdichtingsmiddelen, die ook met patronen worden aangebracht.

DMR
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Art.-nr. Product Aansluiting Menghoeveelheid 
[kg]

Ø  
[mm]

Lengte 
[mm]

41650-000 MM 85 S 13 mm BK 5 - 10 85 400

MM
TEGELLIJM VOEGMORTEL EPOXYVOEG STUCMORTEL

Voor kleine hoeveelheden zachte, plastische materialen; ideaal voor gebruik  
in een boormachine of accuschroevendraaier; 

Art.-nr. Product Aansluiting Menghoeveelheid 
[kg]

Ø  
[mm]

Lengte 
[mm]

41100-000 WK 70 S 13 mm BK -7 70 400

41200-000 WK 90 S 13 mm BK 5 - 10 90 400

41207-000 WK 90 /500 S 13 mm BK 5 - 10 90 500

41258-000 WK 100 S 13 mm BK 10 - 15 100 590

41250-000 WK 120 S 13 mm BK 15 - 25 120 590

40112-000 WK 120 HF HEXAFIX® 15 - 25 120 590

40113-000 WK 140 HF HEXAFIX® 25 - 35 135 590

40123-000 WK 160 HF HEXAFIX® 35 - 60 160 590

41269-000 WK 120 M M14 15 - 25 120 590

41319-000 WK 140 M M14 25 - 35 135 590

WK
CEMENT MORTEL CEMENTDEKVLOEREN CEMENT PLEISTER VOEGMORTEL LIJMMORTEL

Veelzijdige mengstaaf met goede materiaalgeleiding; mengt van onder naar boven, met twee mengvleugels 
voor minder belasting van de aandrijfmachine; voor zacht-plastische en licht gevulde materialen

Art.-nr. Product Aansluiting Menghoeveelheid 
[kg]

Ø  
[mm]

Lengte 
[mm]

41700-000 MK 100 S 13 mm BK 10 - 15 100 590

40114-000 MK 120 HF HEXAFIX® 15 - 25 120 590

40115-000 MK 140 HF HEXAFIX® 20 - 40 135 590

40116-000 MK 160 HF HEXAFIX® 30 - 60 160 590

41719-000 MK 120 M M14 15 - 25 120 590

41749-000 MK 140 M M14 20 - 40 135 590

41759-000 MK 160 M M14 30 - 60 160 590

MK
BETON UNIVERSEEL MORTEL CEMENT DEKVLOEREN EPOXYHARSMORTEL CEMENTPLEISTER

Robuuste professionele mengstaaf met drie mengvleugels voor een sterke mengprestatie; draait makkelijk in zand- of 
grindmengsels; voor zware en taaie materialen zoals beton, dekvloer, allerlei soorten mortel, pleister, EP-mortel, enz.
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Art.-nr. Product Aansluiting Menghoeveelheid 
[kg]

Ø  
[mm]

Lengte 
[mm]

40117-000 MKN 120 HF HEXAFIX® 15 - 25 120 590

40118-000 MKN 140 HF HEXAFIX® 20 - 40 135 590

40119-000 MKN 160 HF HEXAFIX® 30 - 60 160 590

41724-000 MKN 120 M M14 15 - 25 120 590

41754-000 MKN 140 M M14 20 - 40 135 590

41758-000 MKN 160 M M14 30 - 60 160 590

MKN
GIPSPLEISTER MUURVERF VLOEIBARE KUNSTSTOFFEN

Robuuste professionele mengstaaf met drie mengvleugels, drukt van boven naar beneden, 
voor vloeiende en romige materialen in grotere hoeveelheden.

Art.-nr. Product Aansluiting Machine Menghoeveelheid 
[kg]

Ø  
[mm]

Lengte 
[mm]

44060 MKD 100 HF HEXAFIX® Xo 33 R duo 10 - 30 180 590

44070 MKD 120 HF HEXAFIX® Xo 33 R duo 20 - 50 190 590

44080 MKD 140 HF HEXAFIX® Xo 55 R duo 40 - 90 210 590

MKD
ZWARE, DROGE MATERIALEN TOT VLOEIBARE MENGSELS

MKD-menggereedschapsset geschikt voor Xo/-R en CX-duo. De menggereedschappen passen in de HEXAFIX-
snelkoppeling en kunnen ook onderling worden gewisseld. Dit keert de mengwerking van de mengstaven om. 
De in elkaar grijpende gereedschappen zorgen voor een intensieve en snelle menging van een breed scala 
aan materialen. 

Art.-nr. Product Aansluiting Menghoeveelheid 
[kg]

Ø  
[mm]

Lengte 
[mm]

40205 RK 120 S-N 13 mm BK 15 - 30 120 590

41255 WK 120 S-N 13 mm BK 15 - 25 120 590

41278 WK 120-N M14 15 - 25 120 590

41769 MK 140-N M14 20 - 40 135 590

Mengstaaf van roestvrij staal (Nirosta)
Roestvrijstalen mengstaaf voor een bijzonder lange levensduur bij abrasief materiaal of voor speciale toepassingen; 
materiaalkwaliteit: 1.4301 V2A; oppervlakte gezandstraald; mengwerking: zie de relevante mengstaaf
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Afhankelijk van het model zijn de apparaten 
uitgerust met een stofafzuiging, automatische 
uitschakeling, onderspanningsbeveiliging en 
andere voorzieningen om uw veiligheid in het 
dagelijkse werk actief te waarborgen.

Gezondheid en vei l igheid

COLLOMATIC

Automatische mengers voor 
maximale productiviteit.
Kleine en grote hoeveelheden materiaal kunnen op betrouwbare wijze met deze 

machines worden gemengd – continu, mengsel na mengsel.

Collomatic zorgt voor een hoge productiviteit, eersteklas mengresultaten waarop 

u kunt vertrouwen en merkbaar gemak op de werkplek. Niemand hoeft de hele 

dag met de hand te mengen.

Dit bespaart zowel tijd als geld.

Korte mengtijden, perfecte resultaten 
en soepele processen – alles in één keer.

Snel  en voordel ig

Elk materiaal heeft de juiste mengstaaf nodig. 
Als u de dingen nog efficiënter wilt maken,  
is er voor elke taak een Collomatic-machine.

Geen enkel  materiaal  is  gel i jk

Collomatic kan precies daar worden gebruikt 
waar het nodig is. Compacte afmetingen, 
grote wielen en een laag gewicht maken het 
gemakkelijk om het apparaat te verplaatsen.

Mobil iteit/Verplaatsbaarheid
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Georg N. ,  46: COMMENTAAR

We zagen de LevMix op een demonstratie van onze materiaalleverancier. We waren meteen 

enthousiast. Wij gebruiken designvulmateriaal. Precies en snel werken is daar belangrijk. 

We vinden het prettig dat we het mengen buiten de werkruimte kunnen doen en een perfect 

mengresultaat krijgen. Dan rijden we de machine naar de plek waar we het materiaal nodig 

hebben. Uitgieten is heel gemakkelijk en we zijn veel sneller geworden met ons werk. 

We kunnen dit vaak doen met slechts één man en bovendien blijft alles mooi schoon.
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LEVMIX
Optimaal mengen, transporteren en distribueren van zelfnivellerende 
vulmassa met het mobiele mengstation

ZELFNIVELLERENDE EGALISATIEMIDDELEN

VLOEIBARE HECHTMIDDELEN

VERLOPENDE EPOXYCOATINGS

DECORATIEVE VLOERCOATINGS

VEZELVERSTERKTE EGALISATIEMIDDELEN

De LevMix kan dankzij de 4 zwenkwielen door één persoon 
comfortabel worden verplaatst wanneer hij geladen is. 
Het uitgieten is gecontroleerd en nauwkeurig. Tegelijkertijd 
blijven de wielen schoon, zelfs bij het uitgieten. Met de LevMix 
is het manoeuvreren in krappe ruimtes eenvoudig.

Mobil iteit/Verplaatsbaarheid

Tot 100 m² per uur is geen enkel probleem. 
Met de unieke VLX-mengstaaf die speciaal 
is ontwikkeld voor zelfnivellerende materialen. 
100% klontervrij, 100% homogeen, 
100% tevreden klanten.

Menggereedschap

Dankzij de superieure mengprestaties van de speciale 
mengstaaf kunt u met de LevMix een extreem hoge materiaal-
doorvoer per uur bereiken van ca. 30-40 zakken per uur. Dit 
bespaart tot 2/3 van uw tijd.

Prestaties

De LevMix is ideaal uitgebalanceerd voor het uitgieten. 
Samen met de zijdelingse handgeleiding kunt u zonder bukken 
uitgieten, wat prettig is voor uw rug. 
Een stofafzuigsysteem beperkt de stofuitstoot tot een mini-
mum. Dit houdt uw longen en werkplek schoon. 

Gezondheid en vei l igheid

Maak van de LevMix een designvloerspecialist met de optionele 
zeef! De extra zeef houdt zelfs de kleinste deeltjes in het 
materiaal tegen.

Uitrusting voor speciale geval len

DE LE VMIX  
IN ACTIE

70100 Menggereedschap VLX 160 HF

70115 75L-emmer

71061 Giettuit

71064 Zeef

Accessoires

Art.-nr. Product Menghoeveelheid 
[liter]

Vermogen 
[kW]

Spanning  
[V]

Gewicht  
[kg]

Afmetingen  
[mm]

37102 LevMix 55 liter 1,6 kW 230 V 42 kg 720 x 520 x 1170 mm
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TMX
De TMX-modellen met hun driearmige menggereedschappen en lage 
snelheid, zijn bijzonder geschikt voor zware materialen. In tegenstelling 
tot de vrijeval-menger zorgt de actieve menging voor een klontvrij 
resultaat. Terwijl u andere taken op de bouwplaats uitvoert, bereidt 
de TMX uw materiaal voor.

Dankzij zijn afmetingen kunt u de TMX overal mee naartoe nemen waar u hem 
nodig hebt, zelfs deuropeningen zijn geen obstakel. Dankzij de grote wielen is 
het apparaat gemakkelijk te verplaatsen, zelfs op een oneffen ondergrond. Met 
de laadhulp kunt u de TMX eenvoudig en veilig op of in een voertuig laden.

Mobil iteit

De zakopener opent de materiaalzakken en het materiaal valt volledig in de 
mengtrommel. Wanneer de gewenste mengkwaliteit is bereikt, wordt het 
materiaal volledig geleegd via de giettuit. Dankzij het trilmechanisme bij 
de uitlaat is het vastlopen van materiaal geen probleem meer. Dit alles  
zorgt voor een versneld mengproces en verhoogt de productiviteit.

Hoge prestaties

De TMX is voorbereid voor de aansluiting op een externe stofafzuiging. Een afneem-
bare, gedeeltelijke afdekking van de mengtrommel vermindert het vrijkomende 
cementstof. Het beschermrooster verhindert de toegang tot de mengkamer. Een vei-
ligheidsuitschakeling stopt de mengmachine zodra het deksel wordt geopend.

Gezondheid en vei l igheid

Het schoonmaken is een fluitje van een cent. Het menggereedschap kan zonder 
gereedschap worden verwijderd. De uitwerptrechter wordt eruit getrokken en 
de mengtrommel gespoeld: het is snel en eenvoudig te reinigen, zonder restan-
ten achter te laten. 

Gemakkeli jke reiniging

Art.-nr. Product Menghoeveelheid 
[liter]

Vermogen 
[kW]

Spanning  
[V]

Gewicht  
[kg]

Afmetingen  
[mm]

37080 TMX 1000 80 2,0 230 131 840 x 755 x 1170

37081 TMX 1500 120 2,8 230 138 840 x 755 x 1260

CEMENTDEKVLOER

EPOXY TROFFELVLOER

CEMENTPLEISTER

TERRAZZO

DRAINAGEMORTEL

BETONVOEGMORTEL

TMX IN ACTIE

37250 Mengarm TMX 1000

37310
Ombouwset mengarm TZ 1000 
bijv. geschikt voor terrazzo

37251 Mengarm TMX 1500

37311
Ombouwset mengarm TZ 1500 
bijv. geschikt voor terrazzo

Accessoires
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Robert  p.  39: COMMENTAAR

Tot nu toe hebben we onze droge mortels meestal gemengd in een vrijeval-menger. Er was 

altijd een probleem met klonten en droog materiaal. Sinds we dit doen met de dwangmenger 

bestaat het probleem niet meer. We hoeven het gemengde materiaal ook niet meer 

te vervoeren, de mengmachine kan altijd daar worden geplaatst waar we bezig zijn.
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Dominik p.  51: COMMENTAAR

We hebben vaak opdrachten in winkels en winkelcentra waar we in zeer korte tijd grote 

vlakken moeten betegelen. Soms moeten we zelfs de vloer egaliseren voordat we kunnen 

beginnen met betegelen. De AOX geeft ons de veelzijdigheid die we nodig hebben voor deze 

verschillende materialen en de materiaaloutput om aan onze planning te voldoen. En het 

beste aan AOX is: Niemand hoeft de hele dag te staan mengen, mijn medewerkers kunnen 

de tijd beter gebruiken en productiever zijn.
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AOX-S
De meest veelzijdige mengmachine in zijn klasse is uw derde man op 
de werkplek. Met de twee meegeleverde mengstaven kan de AOX-S 
een breed scala aan materialen van verschillende viscositeiten mengen. 
Dit biedt een grote flexibiliteit en de beste mengresultaten voor alle 
mogelijke mengtaken.

De compacte afmetingen, het lage gewicht en het eenvoudige 
transport zijn een groot voordeel. De machine kan moeiteloos 
door één persoon worden verplaatst en staat altijd in de buurt.

Mobil iteit

Met de gespecialiseerde menggereedschappen kunt u in korte 
tijd een uitstekende mengkwaliteit bereiken. In combinatie met 
de verwisselbare mengemmers kunt u een verbazingwekkend 
hoge doorvoersnelheid per uur bereiken. Bespaar geld en tijd 
door uw opdrachten sneller af te ronden.

Capaciteit

Art.-nr. Product Menghoeveelheid 
[liter]

Vermogen 
[kW]

Spanning  
[V]

Gewicht  
[kg]

Afmetingen  
[mm]

37123 AOX-S 40 1,1 230 51 600 x 820 x 870

De opklapbare zwenkarm met de beschermkap bedekt 
de mengemmer. Als het deksel wordt geopend, stopt het 
mengmechanisme. Met de aansluiting voor een externe 
stofafzuiging wordt de blootstelling aan cementstof aanzienlijk 
verminderd. Bescherm uw rug wanneer u de extra beschikbare 
transportwagen gebruikt om de emmers te vervoeren. 

Gezondheid en vei l igheid

TEGELLIJMDUNBEDMORTEL

CEMENT- EN GIPSPLEISTER

NIVELLEER- EN EGALISATIEMORTELS

HECHTMORTELVOEGMORTEL

(ISOLATIE)LIJMMORTEL

70149 Mengstaaf AOX-DLX

70151 Mengstaaf AOX-KR

60403 Speciale mengkuip 65 liter

70164 Randafstrijker

70183 Transportwagen voor 65L-mengkuip

Accessoires
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Marcus P.  43: COMMENTAAR

20 jaar hebben onze mortel in een betonmolen gemengd. Het stoorde me altijd dat het 

uitgieten nogal een puinhoop was en dat het transport altijd moeilijk was omdat we de 

betonmolen nooit konden plaatsen waar we het materiaal nodig hadden. Als we op de 

bouwplaats gingen mengen met een eenvoudige schop, waren er altijd droge brokken 

in de mortel. De POX-S is een wondermiddel! Nu meng ik mijn mortel altijd precies daar 

waar ik het nodig heb. En het schoonmaken duurt minder dan 2 minuten.
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POX-S
Lichtgewicht, maar toch bijzonder krachtig. Het kleine broertje van 
de TMX zorgt voor de beste mengsels van zand- of grindmaterialen.  
Met vast menggereedschap en roterende mengemmer.

Het voordeel ligt in de hoge mobiliteit. De bijzonder compacte en 
lichte rotatiemenger kan overal worden gebruikt waar hij nodig 
is. 

Mobil iteit

Dankzij de afstrijkfunctie blijft er geen materiaal aan de rand 
en de bodem. Het mengproces is grondig en is snel gedaan. 
Zelfs grote hoeveelheden zijn geen probleem. Dankzij de 
verwisselbare mengemmers kan het ene na het andere 
mengsel zonder onderbreking worden geproduceerd.

Productiviteit

Het vermoeiende handmatige mengen is niet meer nodig. 
Dit bespaart energie en geeft u ruimte voor andere activiteiten. 
Met de extra verkrijgbare transportwagen kan één persoon 
moeiteloos de gevulde emmer uit de mengmachine halen 
en naar de werkplek rijden. Dit spaart de rug!

Gezondheid

UNIVERSELE MORTELMETSELMORTEL

KUNSTHARS DEKVLOERCEMENTDEKVLOER

BESTRATINGS-VOEGMORTELCEMENTPLEISTER

NATUURSTEENMORTEL DRAINAGEMORTEL

Art.-nr. Product Menghoeveelheid 
[liter]

Vermogen 
[kW]

Spanning  
[V]

Gewicht  
[kg]

Afmetingen  
[mm]

37124 POX-S max. 40 liter 0,75 kW 230 48 kg 60 x 82 x 77 cm

70190 Rotatiemenger POX-S

60403 Speciale mengkuip 65 liter

70183 TransportwagenAccessoires
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XM
Mobiele high-performance dwangmenger. Een monstermachine 
voor monstertaken. Als de XM het niet kan, kan niemand het. Dankzij 
verschillende gereedschappen en verschillende snelheden, biedt dit 
apparaat de ultieme efficiëntie en kwaliteit.

Een planetaire tandwielkast zet het motorvermogen om in een hoog koppel 
met verschillende snelheden van de menggereedschappen. Dit zorgt voor 
een perfecte mengkwaliteit in de kortst mogelijke tijd, vooral bij veeleisende 
materialen. De machine start zelfs als de emmer gevuld is. Met behulp van de 
verwisselbare mengkuipen en de transportwagen kan binnen een uur meer dan 
een ton materiaal worden geproduceerd. Exacte mengtijden worden bewaakt 
door een timer. Een randafstrijker voorkomt materiaalresten in de kuip.

Capaciteit

Voor het mengen wordt de zwenkarm neergelaten en de beschermkap dekt 
de mengzone veilig af. Dit voorkomt onveilige werksituaties. Zodra de machine 
wordt geopend, wordt de mengmachine uitgeschakeld. 

Gezondheid en vei l igheid

Bij dwangmenging kan het materiaal niet anders dan gemengd worden. De twee 
in elkaar grijpende menggereedschappen zorgen er samen met de randafstrijker 
voor dat het volledige materiaal wordt bereikt en volledig wordt gemengd. 
Volgens de fabrikant mogen sommige moderne materialen alleen met een 
dwangmenger worden gemengd.

Dwangmengen

Art.-nr. Product Menghoeveelheid 
[liter]

Vermogen 
[kW]

Spanning  
[V]

Gewicht  
[kg]

Afmetingen  
[mm]

39014 XM 2-650 50 1.1 230 105 1075 x 730 x 845

39016 XM 2-650 50 1,5 400 119 1075 x 730 x 845

39015 XM 3-900 70 1,5 400 119 1075 x 730 x 845

BETONRENOVATIESYSTEMEN

VLOERAFWERKINGSSYSTEMEN

KUNSTHARSMENGSELS MET KWARTSZAND

GROND-, WEG- EN WATERBOUWEPOXY  GRINDVLOER

DEKVLOEREN BETON TOT 16 MM

INDUSTRIËLE VLOEREN 2-K LIJMBRUGGEN

STAALVEZELMORTEL GIETMORTEL

60403 Speciale mengkuip 65 liter

60261 Speciale mengkuip 90 liter

70153 Menggereedschap XM 160

70155 Menggereedschap XM 195

70157 Dissolver SR 160

70183 Transportwagen

Accessoires
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Michael  p.  56: COMMENTAAR

Wij zijn een specialist van de tweede generatie in het opknappen van parkeergarages en 

ondergrondse garages en zijn in heel Europa werkzaam. Onze klanten waarderen ons omdat 

we geen lange stilstandtijden hebben en men weet dat we snel en betrouwbaar werken. 

Wij vertrouwen al jaren op de XM. De materialen die we verwerken zijn niet goedkoop. 

Daarom kunnen we ons geen slechte mengresultaten veroorloven. Dat werkt alleen 

100% met de XM van Collomix. De materiaalfabrikant heeft ons immers zelf de 

XM aanbevolen. En ze weten waar ze het over hebben.
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Collomatic in vergelijking – Technische gegevens
AOX-S POX-S LevMix TMX 1000 TMX 1500 XM 2 - 650 XM 2 - 650 XM 3 - 900

Artikelnummer 37123 37124 37102 37080 37081 39014 39016 39015

Grootte van de mengkuip [liter] 65 65 75 100 150 65 65 90

Max. bruikbaar volume [liter] 40 40 55 80 120 50 50 70

Spanning [V] / 50 Hz 230 230 230 230 230 230 400 400

Vermogen van de menginstallatie [kW] 1,1 – 1,6 2,0 2,8 1,1 1,5 1,5

Toerental mengmachine [min-1] 555 – 660 30 30 2x 185
1x 630

2x 185
1x 630

2x 185
1x 630

Afstrijkersnelheid [min-1] – – – – – 40 40 40

Vermogen van de emmeraandrijving [kW] 0,55 0,75 – – – – – –

Snelheid van de mengemmer [min-1] 18 50 – – – – – –

Gewicht [kg] 51 48 42 131 138 105 119 119

Tijdschakelaar [sec] – – – – –
90
180
∞

90
180
∞

90
180
∞

Afmetingen L x B x H [mm]
600
820
870

600
820
770

840
755
1170

840
755
1260

1075
730
845

1075
730
845

1075
785
845
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Consistentie: zwaar/stijf tot plastisch AOX-S DLX AOX-S KR POX-S TMX XM
XM 160/195

XM
SR 160/XM 160 LevMix

2-componenten voegmortel – + + + + – –

Beton tot 8 mm korrelgrootte – – + + (16 mm) + (16 mm) – –

Aardvochtig beton, tot 8 mm korrelgrootte – – + – + (16 mm) – –

Cementpleister – + – – + – –

Dikbedmortel – + – + + – –

Drainagemortel – – + + + – –

Tegellijm (flexibele mortel) – + – – + – –

Voegmortel – + – – + – –

Kalkpleister – + + + + – –

Kunsthars dekvloer – + + + + – –

Leempleister - + – + + – –

Lichtgewicht metselmortel – + + + + – –

Natuursteenmortel – + + + + – –

Saneermortel – – + + + – –

Staalvezelmortel – – + + + – –

Stucco-mortel – + – – + – –

Universele mortel – + + + + – –

Terrazzo – – – + + – –

Isolatie-pleister – + – + + – –

Cementdekvloer – + + + + – –

Consistentie: zacht plastisch tot vloeiend AOX-S DLX AOX-S KR POX-S TMX XM2
XM 160/195

XM2
SR 160/195 LevMix

2-K afdichtingsmiddelen + – – – – + –

2-K verlopende epoxyhars-zandmengsel – + – – + – –

(Isolatie)Lijmmortel – + – – + – –

Dunbedmortel + – – – – + –

Tegellijm + + – – + – –

Nivelleermassa + – – – – + +

Voegmortel – + – + + – –

Verlopende voegmortel + – – – – + –

Gipspleister + – – – + – –

Dunpleister – + – – + – –

Hechtmortel, cementgebonden + – – – – + +

Kunststof-gemodificeerde mortelsystemen 
(PCC/ECC)

– + – – + – –

Nivellerings- en egalisatiemassa's + – – – – + +

Gietmortel – + – – + – –

Materiaal – Machines aanbeveling

Afhankelijk van het type machine dat wordt gebruikt, kan de juiste hoeveelheid variëren. De hoeveelheid toegevoegde vloeistof kan ook een aanzienlijk effect hebben op de prestaties van de machines.
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OPPERVLAKTEBEHANDELING
Betonslijpmachine voor het verwijderen van lijmresten van tegel- 
of vloercoatings, het gladstrijken van betonen gietvloeren, het 
verwijderen van bekistingsnaden, gesinterde lagen, coatings of voor 
het verwerken van natuursteen.

CMG  
IN ACTIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Art.-nr. Product Motorvermogen Ø komschijf Snelheid

[min-1]
Gewicht
[kg] Slangaansluiting

19200 CMG 1700 1700 W / 230 V 125 mm 9600 3,0 Ø 35 mm

19201 CMG 2600 2600 W / 230 V 180 mm 6600 6,8 Ø 35 mm

De CMG 1700 is ideaal voor werkzaamheden aan muren, voor kleine klussen 
of daar waar de ruimte beperkt is. Het universele model heeft een komschijf 
van Ø 125 mm en is ideaal voor de vakman. De kap kan worden geopend 
voor werk dicht bij randen. De CMG 2600 is het krachtpakket voor grotere 
slijpwerkzaamheden met een 180 mm komschijf. Dit apparaat is vooral geschikt 
voor vloerslijpwerkzaamheden en daar waar een hoog vermogen nodig is. 

Twee professionele modellen

Geoptimaliseerde wikkeltechniek en een ideale luchtstroom 
bieden maximale prestaties in een compact ontwerp. Voor over-
tuigende prestaties op het gebied van materiaalafname en een 
constant slijpvermogen bij ononderbroken werken. Temperatuur-
bewaking, led-overbelastingsindicatie en veiligheidsuitschakeling 
beschermen de motor en de machine. Met softstart en herstartbe-
veiliging.

De meeste moderne motortechnologie

De dwarsgreeppositie zorgt ervoor dat de machines goed en 
veilig in de hand liggen. Gecontroleerde bediening tijdens het 
slijpen. Verstelbare handgreep (CMG 1700), trillingsdempende 
handgreep (CMG 2600). 

Ligt  stevig in de hand

De maximale stofreductie wordt bereikt door een goed sluiten-
de lamellenring en de aansluiting van een krachtige stofafschei-
der. Voor een stofvrije omgeving en schone lucht.

Gezond en schoon sl i jpen
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KOMSCHIJFPROGRAMMA
Of het nu gaat om beton, epoxyhars of natuursteen: met de juiste komschijf werkt u snel 
en efficiënt. Hoogwaardige diamantkopschijven in professionele kwaliteit. Gelaste segmenten 
met de beste waarden voor levensduur en slijtage.

BST 125
Art.-nr. Product Beschrijving

19295 BST 125 voor harde, minerale oppervlakken met hoge materiaalafname, ruwere slijpbewerking 
voor CMG 1700; Ø 125 mm

BST 180
Art.-nr. Product Beschrijving

19 BST 180 voor harde, minerale oppervlakken met hoge materiaalafname, ruwere slijpbewerking 
voor CMG 2600; Ø 180 mm

GST 125
Art.-nr. Product Beschrijving

19293 GST 125 voor minerale oppervlakken, natuursteen zeer goede materiaalafname, ideaal voor 
het fijnslijpen van oppervlakken voor CMG 1700; Ø 125 mm

PST 125
Art.-nr. Product Beschrijving

19296 PST 125 voor thermoplastische oppervlakken en coatings met een hoge materiaalafname, 
ruwer slijppatroon voor CMG 1700; Ø 125 mm

UST 125
Art.-nr. Product Beschrijving

19294 UST 125 voor harde minerale oppervlakken, met hoge materiaalafname en glad slijppatroon 
voor CMG 1700; Ø 125 mm
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STOFAFZUIGERS VAN DE FIJNSTOFKLASSE M
Veiligheidsstofzuiger voor de bouwplaats met stofklasse "M", voor de effectieve afzuiging 
van gezondheidsbedreigende fijne stofdeeltjes bij slijp- of mengwerkzaamheden. 
Met vacuümbewaking voor het automatisch, mechanisch schudden van de twee 
filtercassettes na elkaar. Zo werkt u zonder onderbrekingen. Constante hoge volumestroom 
voor een optimale stofverwijdering. Antistatische slang met 35mm-aansluitstuk. 
Stofretentievermogen bij 99,9%, eenvoudige vervanging van het filter.

STOFAFZUIGER VAC 35 M
Art.-nr. Product Beschrijving

19007 VAC 35 M

1600 watt vermogen, 2 polyester filtercassettes, filterbewaking door middel van 
controlelampje; stopcontact voor elektrisch gereedschap met zachte aanloop; 
capaciteit: 25 liter stof, geluidsdrukniveau: 69 dB(A), gewicht: 16,8 kg, netsnoer: 8 m, 
slanglengte: 5 m (antistatische slang), slangaansluiting: Ø 35 mm

19012 PE-filterzak PE-zak voor stofdichte afvoer, verpakkingseenheid: 5 stuksAccessoires
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LIJMWERKTECHNIEK
Noodzakelijk gereedschap voor nauwkeurig, schoon en snel metselwerk met dunbedmortel. 
Mortelrollen voor bakstenen, kalkzandsteen of gasbeton zorgen voor een gelijkmati ge toepassing en een 
strak metselwerk. Niveau-nauwkeurige uitlijning met de aanzethulp of de snoerspanner als prakti sche 
hulp die op geen enkele bouwplaats mag ontbreken.

MORTELROL MR [snelbouwsteen]
Art.-nr. Product Beschrijving

19050 MR 240 Bestelbreedtes: 240 mm, 200 en 175 mm; 1 reduceerplaat

19051 MR 365 Bestelbreedtes: 365 mm en 300 mm; 1 reduceerplaat

19127 MR 380 Bestelbreedtes: 380 mm en 300 mm; 1 reduceerplaat

19052 MR 425 Bestelbreedtes: 425 mm en 365 mm; 1 reduceerplaat

19053 MR 490 Bestelbreedtes: 490 mm en 425 mm; 1 reduceerplaat

19128* MR 500 Bestelbreedtes: 500 mm en 440 mm; 1 reduceerplaat

MORTELROLLER MR-KS [kalkzandsteen]
Art.-nr. Product Beschrijving

19165 MR-KS 240 Bestelbreedtes: 240 mm, 200 mm, 175 mm, 150 mm, 115 mm; incl. 2 reduceerplaten

MORTELROLLER MR-PB [celbeton]
Art.-nr. Product Beschrijving

19195 MR-PB Bestelbreedtes: 425 mm, 400 mm en 365 mm; incl. 1 reduceerplaat

AANZETHULP
Art.-nr. Product Beschrijving

19150 Aanzethulp
1 paar, om een vlakke mortellaag te maken voor de eerste baksteen/steenlaag 
(hoogtelaag); met stelschroeven; gegalvaniseerd staal

SNOERSPANNER
Art.-nr. Product Beschrijving

19143 Snoerspanner
1 paar, voor het aanspannen van een richtsnoer op alle gangbare metsel- 
en bestratingswerken, met borgschroef, roestvrij staal
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METSELWERKTECHNOLOGIE
IN ACTIE



BETER WETEN, BETER MENGEN
Als specialisten houden wij ons dagelijks bezig met het onderwerp 
mengen. Dit is onze passie. Naast gesprekken met bouwprofessionals 
is een op partnerschap gebaseerde uitwisseling met fabrikanten van 
bouwchemicaliën voor ons erg belangrijk. Wij willen de gebruiker uit 
de bouwsector en de gespecialiseerde handel laten profi teren van 
onze experti se. Om succesvol te werken met Collomix-producten. 
Daartoe bieden wij in ons moderne trainings- en ontwikkelingscentrum 
in Gaimersheim trainingen en prakti jkworkshops aan.
Het Collomix .technikum.
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mixing matters.

www.collomix.com
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BE ZOE K
ON Z E  W E B SI T E

Collomix GmbH

Daimlerstrasse 9
D-85080 Gaimersheim

Duitsland

+49.8458.32980
+49.8458.329830

info@collomix.de
www.col lomix.com

Het juiste materiaal voor elke mengtoepassing: Het productassorti ment 
van Collomix omvat onze wereldberoemde Collomixers en mengstaven 
voor een grote verscheidenheid aan materialen, onze automati sche 
Collomati c-mengmachines voor extreme eisen en betrouwbaar en 
duurzaam gereedschap. Elke product is ontwikkeld om topprestati es 
te leveren. Onze productontwikkeling is gebaseerd op insiderkennis 
die we direct op de bouwplaats hebben opgedaan. Daarom staat onze 
naam voor mengen. Want dat is precies wat we doen, elke dag.


