
THE POLE POSITION IN MENGTECHNIEK



Het maakt niet uit welke eisen u als metselaar, schilder of  
vloerenlegger telkens aan het mengproces stelt. U bent een  
compromisloze professional en wilt ook zo worden gezien.  
Daarom leveren wij u voor elke uitdaging de optimale  
professionele menger.

VOOR PROFESSIONALS  
DIE ELKE DAG HET  
MAXIMALE VRAGEN  
VAN HUN MACHINE

ZONDER COMPROMISSEN:

KIES UW MANIER VAN WERKEN

VLOERTECHNIEKRUWBOUWTECHNIEKSCHILDERTECHNIEK



KIES UW MANIER VAN WERKEN



Binnen of buiten, grote of kleine bouwplaatsen– met onze 
mengstaven en automatische mengers bent u aan de winnende 
hand.

Krachtige handmengmachines ondersteunen u betrouwbaar 
bij het alledaagse werk op de bouwplaats en met de juiste 
mengstaaf vindt u een oplossing voor elke uitdaging.

Met de automatische Collomatic mengers bespaart u tijd en 
geld en bouwt u de beslissende voorsprong op, gepaard met 
een onberispelijke kwaliteit.

PERFECTE MENGERS 
VOOR PROFESSIONALS

ALTIJD DE JUISTE OPLOSSING:

HET COLLOMIX PROGRAMMA



HET COLLOMIX PROGRAMMA
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HAND - 
MENGERS XO

Een machine die perfect in uw handen ligt.   
Dag in dag uit bewijzen de Collomix Xo-modellen op de bouwplaats hun topklasse in 
ergonomie, vermogen en design. Ergonomisch mengen met rechte rug en perfecte 
hantering spaart krachten. Duurzame, veilige componenten onderstrepen de hoge 
rendabiliteit.

Het evolutionaire en futuristische design van alle Xo-handmengers  
belichten de extreem hoge functionaliteit, kracht en robuustheid:

 wVerhoogde positie om rechtop te kunnen werken
 w Ergonomisch gevormde grepen om te werken zonder vermoeid te raken
 w Zeer krachtige motor- en transmissiecomponenten
 wAantrekkelijk en functioneel design
 w Traploos elektronisch regelbaar toerental

VOORDELEN:

 w Met uitstekende ergonomie
 w Zeer krachtige componenten voor 
lange en betrouwbare inzet

 w Compacte en lichte machine met  
1 versnelling voor veelzijdige 
mengtaken

 w WK-mengstaaf voor mortel, pleister, 
dekvloer enz.

Voor andere materialen bevelen wij de 
daarvoor geschikte menggeometrieën 
aan.

VOORDELEN:

 w Robuust roerwerk voor universele 
eisen

 w Top ergonomie dankzij rechte 
werkpositie

 w Krachtige en stere motor voor elke 
viscositeit van het materiaal

 w Transmissie met 2 versnellingen 
voor maximaal koppel

 w WK-mengstaaf voor mortel, pleister, 
dekvloer enz.

Voor andere materialen bevelen wij de 
daarvoor geschikte menggeometrieën 
aan.

VOORDELEN:

 w Het krachtpakket voor de veeleisende 
professional

 w Voor hoog werkvermogen en grote 
mengvolumes

 w Top ergonomie dankzij rechte 
werkpositie

 w Transmissie met 2 versnellingen 
voor maximaal koppel

 w MK-mengstaaf voor beton, zware 
mortel, epoxiharsmortel enz.

Voor andere materialen bevelen wij de 
daarvoor geschikte menggeometrieën 
aan.

Vermogen 1.010 watt Vermogen 1.300 watt Vermogen 1.600 watt

Menghoeveelheid tot 40 liter Menghoeveelheid tot 70 liter Menghoeveelheid tot 90 liter

Xo 6Xo 4Xo 1
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 wHEXAFIX®®-snelkoppeling vergemakkelijkt het wisselen
 w Xo-duo: intensief en snel mengen
 w Xo-duo: contraroterende mengstaven maken het bijzonder gemakkelijk
 wMade in Germany – Quality by Collomix

HEXAFIX®-SNELKOPPELING
Nu doorstarten: Speciaal voor alle 
Collomix duo-roerwerken hebben 
wij de praktische HEXAFIX®-snel-
koppeling nog eens doorslaggevend 
verbeterd.
 
UW VOORDELEN: 

w   Wisselen van de mengstaven  
zonder gereedschap
w   Vast gedefinieerde inbouwposities 

voor de mengstaven (Xo duo)
w   Omdraaien van de mengrichting 

door de mengstaven gewoon te 
verwisselen (Xo duo)
w   Nieuwe beschermhuls tegen  

vervuilingen (Xo duo)

VOORDELEN:

 w Compact model voor kleinere en 
middelgrote hoeveelheden

 w Hoog prestatievermogen en  
veelzijdige inzetmogelijkheden

 w Licht: er werkt geen terugdraaimo-
ment in op de gebruiker

 w Top ergonomie dankzij rechte 
werkpositie

 w HEXAFIX®-snelkoppeling

VOORDELEN:

 w Sterke, handgeleide gedwongen 
menger voor zeer hoge eisen

 w Trekt sterk door en kent geen 
compromissen ten aanzien van het 
materiaal

 w Contra roterende mengstaven om 
intensief en snel te mengen

 w Licht: er werkt geen terugdraaimo-
ment in op de gebruiker

 w Top ergonomie dankzij rechte 
werkpositie

 w HEXAFIX®-snelkoppeling

Vermogen 1.150 watt Vermogen 1.450 watt

Menghoeveelheid tot 50 liter Menghoeveelheid tot 90 liter

Xo 55 duoXo 33 duo
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ARTIKELOVERZICHT HANDMENGERS

Art.nr. Type Met meng-
staaf

Spanning
volt

Uitvoering Vermo-
gen
watt

Stroom
ampère

Versnel-
ling

Lasttoeren-
tal p.
minuut

Gewicht
kg incl.
meng-staaf

Menghoe-
veelheid
liter

20.400 Xo 1 HF WK 120 HF 230 EU 1010 4,4 1 -680 5,3 - 40

20.412 Xo 4 HF WK 140 HF 230 EU 1300 5,6 2 -450/-620 6,2 - 65

20.424 Xo 4 HF MK 140 HF 230 EU 1300 5,6 2 -450/-620 6,2 - 65

20.436 Xo 6 HF MK 160 HF 230 EU 1600 7,0 2 -410/-580 7,0 - 90

20.401 Xo 1 HF WK 120 HF 230 CH 1010 4,4 1 -680 5,3 - 40

20.413 Xo 4 HF WK 140 HF 230 CH 1300 5,6 2 -450/-620 6,2 - 65

20.425 Xo 4 HF MK 140 HF 230 CH 1300 5,6 2 -450/-620 6,2 - 65

20.437 Xo 6 HF MK 160 HF 230 CH 1600 7,0 2 -410/-580 7,0 - 90

20.406 Xo 1 M WK 120 M 230 EU 1010 4,4 1 -680 5,3 - 40

20.418 Xo 4 M WK 140 M 230 EU 1300 5,6 2 -450/-620 6,2 - 65

20.430 Xo 4 M MK 140 M 230 EU 1300 5,6 2 -450/-620 6,2 - 65

20.442 Xo 6 M MK 160 M 230 EU 1600 7,0 2 -410/-580 7,0 - 90

20.407 Xo 1 M WK 120 M 230 CH 1010 4,4 1 -680 5,3 - 40

20.419 Xo 4 M WK 140 M 230 CH 1300 5,6 2 -450/-620 6,2 - 65

20.431 Xo 4 M MK 140 M 230 CH 1300 5,6 2 -450/-620 6,2 - 65

20.443 Xo 6 M MK 160 M 230 CH 1600 7,0 2 -410/-580 7,0 - 90

20.471 Xo 33 duo MKD 120 HF 230 EU 1150 5,3 1 -370 7,3 - 50

20.472 Xo 33 duo MKD 120 HF 230 CH 1150 5,3 1 -370 7,3 - 50

20.448 Xo 55 duo MKD 140 HF 230 EU 1450 6,3 1 -470 7,9 - 90

20.449 Xo 55 duo MKD 140 HF 230 CH 1450 6,3 1 -470 7,9 - 90

49.533-000 Beschermhuls voor Xo afzonderlijk, rood

49.534-000 Beschermhuls voor Xo-duo 1 set rood/turqoise

   

M 14
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49.517-000 HEXAFIX®-adapter voor 
uitrusting achteraf voor aansluiting 
op M14 schroefdraad

49.582-000 Combi-adapter
Ombouw van HF-machines op M14 
schroefdraad

Schroefdraadaansluiting:  
49.500-000
1/2“ x 20 UNF binnen / M 14 binnen

49.502-000
5/8“ x 16 UN binnen / M 14 binnen

49.503-000
M 14 binnen / M 14 binnen

49.504-000
M 18 binnen / M 14 binnen

49.512-000
SDS-plus / ½“ x 20 UNF buiten
aanvullend nodig:
49.500-000 (½“/ M 14)

Adapters en aansluitingen 
voor mengstaven

PERFECT AFGESTEMD:

COLLOMIX TOEBEHOREN/ARTIKELEN

60.173 Mengemmer
30 liter
zwart, van hoogwaardig polyethyleen, 
zeer stevig en zwaar belastbaar, met 
metalen draagbeugel; ideaal voor 
plamuurmassa’s enz.

60.403 Speciale mortelemmer
65 liter
fvoor AOX-S, POX-S en XM 2, 
zwart, van zeer stevig materiaal, 
niet-scheurende grepen, passend bij 
de transportwagen 70.183

60.252 Mortelemmer
90 liter
voor XM 3-900,
zwart, van PE-materiaal, passend 
bij de transportwagen 70.183 met 
upgrade set 60.318

70.115 Mengemmer
75 liter
voor LevMix,
zwart, van resistent PE-materiaal 
met dikke wanden; met twee draag-
grepen; vulhoeveelheid max. 55 liter

Mengemmers

70.183 – Transportwagen
voor 65-liter emmers (Ø 58 cm), op 
luchtbanden; met vastzetinrichting 
voor het uitgieten van vloeibaar 
materiaal; moeiteloos bewegen en 
uitgieten van zware mengemmers 
(levering zonder emmer)

60.318 – Upgrade set
90 liter
voor transportwagen 70.183 voor  
het transport van 90-liter emmers  
(Ø 66 cm)

Transportwagen
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MENGSTAVEN

Hoge mengkwaliteit is het resultaat. 
Perfect en snel werkt u alleen als de mengstaaf overeenstemt met het te mengen  
materiaal. De juiste mengwerking, de passende grootte en de daarbij horende  
aandrijving zorgen voor uw voorsprong in het werk.

VERTROUW OP NUMMER 1:

MENGSTAVEN VAN TOPKLASSE  
VOOR RESULTATEN VAN TOPKLASSE

Benut de competentie van een too-
naangevend merk voor uw werk:
 w Uit de praktijk ontwikkelen wij 
innovatieve producten
 w Voor elke toepassing het passende 
model
 w Ultramoderne productie voor er-
kende kwaliteit, Made in Germany 

Passend voor handmengers en 
boormachines
 w 6-kantige schacht met 13 mm 
voor het HEXAFIX®-systeem
 w 6-kantige schacht met 8 en 10 
mm voor boormachines
 wM 14 uitwendige schroefdraad 
voor handroerwerken met M14 
schroefdraad
 w Oppervlakken milieuvriendelijk 
poedergelakt, voor aantrekkelijke 
optiek en aangename hanteer-
baarheid (geen scherpe randen).
 w Zeer stabiele lasverbindingen en 
hoogwaardige materialen voor 
lange levensduur
 w Over de hele omtrek lopende be-
schermring, ontziet de mengem-
mer en zorgt voor een rustige en 
zekere loop

Alleen de juiste combinatie 
van aandrijving en passende 
mengstaaf geeft perfecte  
resultaten.

MENGWERKING VAN 
DE MENGSTAAF 

Van beneden naar boven 
(rechtsdraaiend)
Het materiaal wordt van de bodem 
van de emmer naar boven getrans-
porteerd en stroomt aan de zij-
kanten weer naar beneden. Toe te 
passen bij zwaar materiaal zoals  
mortel, pleister, lijm, met zand 
en kiezel gevulde stoffen. De 
mengstaaf werkt zich licht in in 
het materiaal.

Van boven naar beneden  
(linksdraaiend)
Het materiaal wordt van boven naar 
beneden gedrukt en stroomt aan 
de zijkanten weer omhoog. Zonder 
spetters worden mogelijke klonters 
door de hoge schuifkrachten van de 
mengstaaf verdeeld. Optimaal voor 
dunvloeibare stoffen zoals verf, 
dispersies, vezelhoudende stof-
fen of ook zachte gipspleisters.

Parallelle mengwerking
Hier vindt een werveling van  
het materiaal plaats. Een op-en-
neer beweging van de compo-
nenten wordt hier bereikt door 
de beweging van de mengstaaf. 
Optimaal voor plamuurmassa’s. 
Geringere luchtinsluitingen in het 
materiaal en in de regel hogere 
schuifkrachten verhinderen de 
vorming van klonters.
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Keuze van de juiste mengstaaf.
Naast de viscositeit van het materiaal moet bij de keuze van de mengstaaf rekening 
worden gehouden met de te mengen hoeveelheid. Deze bepaalt de grootte van 
de mengstaaf. De mengwerking is van doorslaggevende invloed op het mengre-
sultaat, of het aan het einde een klontervrije, homogene massa is, en of bij het 
mengen wordt gespetterd.

MENGSTAVEN

KRK FM LX DLX KR MM WK MK MKN MKD (duo)
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menging 
vloeibaar

verf • •• • • •

dispersie • •• • •• •

lak • •• ••

lazuren • •• ••

plaksel • •• •• •

bekledingen • •• • ••

epoxihars • • •• • ••

materiaal 
poederig 
of taaivlo-

eibaar


menging 

brijachtig/
verlopend

nivelleermassa’s • •• •• ••

plamuurmassa’s • •• •• ••

dikke bekleding Type: AR •

afdichtmassa’s DMR •

dunbedmortel •• • •

kleefmortel • •• • •

specie • •• •• •

materiaal 
poederig 


menging 
plastisch/
compact

beton (MKD - max. 16mm) • •• ••

dekvloer • •• ••

tegellijm • • •• • ••

epoxihars en zand • •• ••

gipspleister • • •• ••

elke soort mortel • •• •• ••

pleister • •• •• ••

Mengwerking    
 •  = ok
•• = ideaal
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ARTIKELOVERZICHT MENGSTAVEN

Robuuste professionele 
mengstaaf met drie  
mengvleugels,  
rechtsdraaiend,  
voor zware en taaie  
materialen zoals beton,  
dekvloer, mortel,  
pleister, EP-mortel enz.

Veelzijdig inzetbare 
mengstaaf met goede  
materiaalgeleiding;  
rechtsdraaiend, met twee 
mengvleugels voor geringere 
belasting van de aandrijving; 
voor kleverige en plastische 
materialen zoals tegellijm, 
afgewerkte mortel, pleister, 
dekvloer, plamuur enz.

Voor kleine hoeveelheden 
tegellijm, afgewerkte  
en voegmortel; ideaal  
voor de boormachine

Mengstaaf voor dikke  
bitumen bekledingen

Mengstaaf met hoge  
schuifkrachten, verhindert  
de vorming van klonters, 
ideaal voor zelf verlopende 
massa’s zoals ook lijm  
en afdichtstoffen, kit,  
EP-mengingen; gemakkelijk 
te reinigen

Art.nr. Type Menghoeveel-
heid in kg

Ø 
in mm

Lengte 
in mm

Min. grootte
boorhouder mm

HRW Aandrijving 
in watt

41.700-000 MK 100 S 10 - 15 100 590 13 700

40.114-000 MK 120 HF 15 - 25 120 590 16 HEXAFIX® 1000

40.115-000 MK 140 HF 20 - 40 135 590 16 HEXAFIX® 1300

40.116-000 MK 160 HF 30 - 60 160 590 16 HEXAFIX® 1600

41.719-000 MK 120 M 15 - 25 120 590 M 14 1000

41.749-000 MK 140 M 20 - 40 135 590 M 14 1300

41.759-000 MK 160 M 30 - 60 160 590 M 14 1600

41.100-000 WK 70 S - 7 70 400 10 400

41.200-000 WK 90 S 5 - 10 90 400 10 700

41.207-000 WK 90/500 S 5 - 10 90 500 10 700

41.258-000 WK 100 S 10 - 15 100 590 13 800

41.250-000 WK 120 S 15 - 25 120 590 13 1000

40.112-000 WK 120 HF 15 - 25 120 590 16 HEXAFIX® 1000

40.113-000 WK 140 HF 25 - 35 135 590 16 HEXAFIX® 1300

40.123-000 WK 160 HF 35 - 60 160 590 16 HEXAFIX® 1600

41.269-000 WK 120 M 15 - 25 120 590 M 14 1000

41.319-000 WK 140 M 25 - 35 135 590 M 14 1300

41.650-000 MM 85 S 5 - 10 85 400 10 500

41.652-000 MM 115 S * 10 - 15 105 590 13 750

41.659-000 MM 115 M * 10 - 15 105 590 M 14 750

41.621-000 KR 90 S 5 - 15 90 590 13 800

41.630-000 KR 120 S 15 - 25 120 590 13 1000

40.120-000 KR 120 HF 15 - 25 120 590 16 HEXAFIX® 1000

40.121-000 KR 140 HF 25 - 35 140 590 16 HEXAFIX® 1300

40.122-000 KR 160 HF 35 - 50 160 590 16 HEXAFIX® 1600

41.631-000 KR 120 M 15 - 25 120 590 M 14 1000

41.635-000 KR 140 M 25 - 35 140 590 M 14 1300

41.636-000 KR 160 M 35 - 50 160 590 M 14 1600

40.129-000 AR 90 S 5 - 15 90 590 13 800

40.141-000 AR 170 M 25 - 40 170 590 M 14 1300

40.140-000 AR 170 HF 25 - 40 170 590 16 HEXAFIX® 1300

MM

KR

AR

WK

MK

* Verouderd model
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ARTIKELOVERZICHT MENGSTAVEN

Robuuste professionele 
mengstaaf met drie  
mengvleugels, linksdraaiend, 
voor vloeibare en crème- 
achtige stoffen, ideaal  
voor gipspleister, verf,  
vezelhoudende materialen 

Set menggereedschappen 
voor Xo- en CX-DUO-machines

Roestvrij stalen uitvoering

De supersnelle mengstaaf, 
ideaal voor alle vloeibare en 
vloeiende materialen zoals 
verf, bekledingen, EP-hars 
evm.; type DLX ideaal voor 
dunbedlijm en voor grotere 
volumes vloeibare materialen

Mengstaaf voor professio-
nals en doe-het-zelvers voor 
vloeibare en dunne materia-
len zoals verf, lak, waterige 
bekledingen; linksdraaiend

Met kunststof korf, speciaal 
voor lak, plaksel, lazuren

MKN

Duo menggereed-
schappen

LX / DLX

FM

KRK

Art.nr. Type Menghoeveel-
heid in kg

Ø in 
mm

Lengte 
in mm

Min. grootte
boorhouder mm

HRW Aandrijving 
in  watt

40.117-000 MKN 120 HF 15 - 25 120 590 16 HEXAFIX® 1000

40.118-000 MKN 140 HF 20 - 40 135 590 16 HEXAFIX® 1300

40.119-000 MKN 160 HF 30 - 60 160 590 16 HEXAFIX® 1600

41.724-000 MKN 120 M 15 - 25 120 590 M 14 1000

41.754-000 MKN 140 M 20 - 40 135 590 M 14 1300

41.758-000 MKN 160 M 30 - 60 160 590 M 14 1600

40.950-000 LX 90 S 5 - 15 90 500 10 500

40.960-000 LX 120 S 15 - 25 120 590 13 1000

40.108-000 LX 120 HF 15 - 25 120 590 16 HEXAFIX® 1000

40.970-000 LX 120 M 15 - 25 120 590 M 14 1000

40.128-000 DLX 90 S 5 - 15 90 590 13 800

40.975-000 DLX 120 S 15 - 30 120 590 13 1000

40.109-000 DLX 120 HF 15 - 30 120 590 16 HEXAFIX® 1000

40.983-000 DLX 152 HF 30 - 50 150 590 16 HEXAFIX® 1300

40.974-000 DLX 120 M 15 - 30 120 590 M 14 1000

40.984-000 DLX 152 M 30 - 50 150 590 M 14 1300

40.880-000 FM 60 S - 5 60 400 10 500

40.881-000 FM 80 S 5 - 10 80 400 10 500

40.882-000 FM 100 S  10 - 25 100 590 13 800

40.884-000 FM 100 M 10 - 25 100 590 M 14 800

40.883-000 FM 120 S 20 - 30 120 590 13 1000

40.102-000 FM 120 HF 20 - 30 120 590 16 HEXAFIX® 1000

40.886-000 FM 120 M 20 - 30 120 590 M 14 1000

40.000-000 KRK 60 - 5 60 350 10 500

40.005-000 KRK 80 S 5 - 15 80 400 10 500

44.060 MKD 100 HF 10 - 30 180 547 HEXAFIX® Xo/CX

44.070 MKD 120 HF 20 - 50 190 547 HEXAFIX® Xo/CX

44.080 MKD 140 HF 40 - 90 210 547 HEXAFIX® Xo/CX

44.085 MKD 140 HF-N 40 - 90 210 547 HEXAFIX® Xo/CX
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COLLOMATIC

GEZOND MENGEN:

IDEALE ERGONOMIE
EN HOGE
RENDABILITEIT
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COLLOMATIC LevMix:

UW SUCCESFORMULE: UW OPDRACHT SNELLER  
UITVOEREN – MET 50 % MINDER MOEITE

Bij de verwerking van vloeibare 
vloermassa kent u dat: tijdrovend 
mengen en lichamelijk zeer belas-
tend transporteren en leeg kiepen 
van de emmer remt snel verwer-
ken af. Ga met de Collomatic 
LevMix op de inhaalstrook rijden. 
Met het unieke mobiele mengap-
paraat werkt één persoon al deze 
processen snel en eenvoudig af in 
één stap. De inspanning wordt in 
vergelijking met handmengmachines 
wel de helft minder.

VOORDELEN:

 w Bijzondere effectiviteit dankzij de 
intensieve menging van het mate-
riaal in korte tijd
 w  Speciaal voor laagvisceuze en 
verlopende materialen
 w Robuust, compact, wendbaar
 w Ideaal voor vloer- en tegelleggers

NIEUW

Mengen

Transporteren

LevMix

Verwerken

Menghoeveelheid: 55 liter

Inhoud: 75 liter

Max. belading: 100 kg

Vermogen: 1600 watt

Toerental: 660 tpm (nullast)

410 tpm (last)

Gewicht, leeg: 42 kg

Afmetingen (h x b x d): 1190 x 520 x 690 mm

Artikelnummer LevMix: 37.102 (EU)

Menggereedschap: VLX 160 HF

Artikelnummer VLX: 70.100

Artikelnummer
Mengemmer:

70.115
mengemmer zonder 
snavel

Art.-nr. uitgietsnavel: 71.061

TECHNISCHE GEGEVENS:
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TMS 2000POX-SAOX-S

ROTATIE- EN COMPACTE MENGERS:

VOOR NAGENOEG ELKE EIS DE JUISTE 
OPLOSSING

De rotatiemenger POX-S beschikt 
over een statisch menggereedschap 
waardoor de draaiende mengemmer 
het materiaal leidt. Geschikt voor vele 
korrelige, gevulde materialen, snel 
resultaat. Eenvoudig in de bediening 
en het transport.

Menghoeveelheid tot max. 40 liter
(afhankelijk van de dichtheid en viscositeit)

Voor compacte en plastische mortel, 
zware dekvloer en pleister, pleister-
voegmortel, kunstharsmengingen 
met zand

VOORDELEN:

 w Mobiel, licht en handig
 w Snelle en grondige mengresultaten
 w Verwisselbare mengemmer

Robuuste en compacte menger voor 
grote hoeveelheden, ideaal voor 
materiaal in zakken. Met zijn 3-armige 
menggereedschap ontsluit de TMS het 
materiaal grondig, de geïntegreerde 
randafstrijkers verhinderen afzettin-
gen aan de rand. Bijzonder geschikt 
voor droge materialen met een hogere 
viscositeit zoals mortel, dekvloer, 
beton of pleistermortel. Lediging via 
bodemafvoer. Eenvoudig te reinigen.

Hoeveelheden tot maximaal 80 liter

Voor materialen met een hogere vis-
cositeit zoals allerlei soorten mortel, 
pleister en beton. Niet geschikt voor 
vloeiende materialen

VOORDELEN:

 w Een hoog prestatiespectrum dank-
zij het 3-armige menggereedschap

 w Grote menghoeveelheid op grond 
van het nuttige volume van 80 liter

 w Zeer robuust dankzij de stalen bak 
en het stalen frame

 w Lediging via bodemafvoer
 w Veiligheidsuitschakeling

Een afgeronde prestatie: in de rota-
tiemenger AOX-S draait de mengem-
mer rond een snellopende, centrale 
mengstaaf.
Praktisch: een randafstrijker verhin-
dert materiaalafzettingen aan de rand 
van de emmer. Tegelijkertijd on-
dersteunt hij een grondige dooreen-
menging. Al naargelang de viscositeit 
van het te mengen materiaal zet men 
de daarvoor passende mengstaaf in.

Menghoeveelheid tot max. 40 liter
(afhankelijk van de dichtheid en viscositeit)

Mengstaaf type KR o.a. voor tegelli-
jm, plamuur, pleister, mortel, dekvloer 
Mengstaaf type DLX o.a. voor dun-
bedmortel, vloeibare bekledingen, 
voegmortel 

VOORDELEN:

 w Breed inzetbaar dankzij verwissel-
bare mengstaaf

 w Verwerking van grote hoeveelheden 
dankzij korte mengtijden

 w Mobiel en compact, laag gewicht
 w Geen materiaalresten aan de rand 
dankzij de extra afstrijker = de 
beste mengkwaliteit

Technische gegevens zie pagina 18

COLLOMATIC
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Dwangmenger

GEDWONGEN MENGER:

ZEER HOGE PRESTATIES VOOR PROFESSIONALS 
MET DE XM DWANGMENGER

Indien grotere hoeveelheden vers 
materiaal direct op de plaats van 
inzet nodig zijn, dan bevelen toon-
aangevende materiaalfabrikanten 
de XM dwangmenger van Collomix 
aan. De hoogwaardige, toekomst-
gerichte kenmerken van zijn uitrus-
ting garanderen topprestaties:

 w Groot ontworpen planeetdrijfwer-
ken voor hoge koppels
 w Twee modellen menggereed-
schappen voor verschillende 
viscositeiten en verschillende 
mengsnelheden
 w Zeer krachtig planeetdrijfwerk
 w Tijdschakelklok voor nauwkeurig 
reproduceerbare mengingen van 
dezelfde kwaliteit

U wil geen seconde verliezen.  
De XM dwangmenger is continue 
inzetbaar door te werken met  
meerdere speciekuipen. Tijdens  
het mengproces kunt u de  
volgende speciekuip vullen.

VOORDELEN:

 w Intensieve dooreenmenging van 
het materiaal in korte tijd
 w Hoge mobiliteit
 w Bescherming van de bediener voor 
hoge veiligheid
 w Ideaal voor reactieharsmengingen

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

 w Bekleding van industriële vloeren
 w Betonsanering
 w Aanleg van dekvloeren
 w Gevel- en warmte-isolatiesystemen
 w Bedekkingen van bonte steen
 w ECC- en PCC-systemen
 w Reactieharssystemen
 w Pleistervervoegingen
 w Giet- en stampmortel
 w Brand- en zuurbestendige bouw
 w Kanaal- en tunnelbouw
 w Leemmortel
 w Aanleg van sportterreinen

Universeel mengen verlangt verschillende snelheden. Langzaam voor plastisch en 
hoogvisceus materiaal – snel voor vloeiend en tot de vorming van klonters neigend 
materiaal. Met XM gedwongen mengers lost u dit op in een handomdraai: gewoon 
een gereedschap vervangen en verder met het werk.
Gereedschappen in de hoogte verstelbaar.

In een handomdraai een maximum aan nut en rendabiliteit

Uitrusting voor zwaar  
en taai materiaal

Uitrusting voor dun  
en vloeibaar materiaal

XM-menggereedschappen

XM 195    XM 160

120 UPM    120 UPM

XM 160   SR 160

120 UPM   630 UPM

Technische gegevens zie pagina 18
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ROTATIE- EN COMPACTE MENGERS AOX - S POX - S TMS 2000 

Artikelnummer: 37.123 37.124 37.110

Groot mengreservoir 65 Liter 65 Liter 100 Liter

Max. nuttig volume 40 Liter 40 Liter 80 Liter

Spanning 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Vermogen mengwerk 1,0 kW 2,0 kW

Toerental mengwerk 750 min-1 42 min-1

Vermogen reservoiraandrijving 0,55 kW 0,75 kW

Toerental reservoiraandrijving 18 min-1 50 min-1

Gewicht 51 kg 48 kg 104 kg

Afmetingen (l x b x h) 600 x 820 x 870 mm 600 x 820 x 770 mm 720 x 690 x 1190 mm

Hoogte onderkant uitwerpschacht 630 mm

TOEBEHOREN EN ONDERDELEN

Artikelnummer mengreservoir 60.403 60.403

Artikelnummer menggereedschap KR: 70.151 70.190 70.138

DLX: 70.149

Artikelnummer randafstrijker 70.164

Transportwagen 70.183 70.183

DWANGMENGER XM 2 - 650 XM 2 - 650 XM 3 – 900

Artikelnummer: 39.014 39.016 39.015

Groot mengreservoir 65 Liter 65 Liter 90 Liter

Max. nuttig volume 50 Liter 50 Liter 70 Liter

Spanning 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Vermogen mengwerk 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW

Toerental mengwerk 2 x 120 / 1 x 630 min-1 2 x 120 / 1 x 630 min-1 2 x 120 / 1 x 630 min-1 

Toerental afstrijker 40 min-1 40 min-1 40 min-1

Instelbare mengtijd 90 / 180 / Continu 90 / 180 / Continu 90 / 180 / Continu

Gewicht 105 kg 105 kg 117 kg

Afmetingen (l x b x h) 1075 x 730 x 845mm 1075 x 730 x 845mm 1075 x 785 x 845mm

TOEBEHOREN EN ONDERDELEN

Artikelnummer mengreservoir 60.403 60.403 60.252

Artikelnummer menggereedschap XM 160: 70.153 XM 160: 70.153 XM 160: 70.153

XM 195: 70.155 XM 195: 70.155 XM 195: 70.155

SR 160: 70.157 SR 160: 70.157 SR 160: 70.157

Artikelnummer randafstrijker 70.058 70.058 70.058

Artikelnummer transportwagen 70.183 70.183 70.183 + 60.318
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OVERZICHT:

TE MENGEN MATERIAAL EN AANBEVOLEN 
HOEVEELHEDEN

AOX-S
DLX

AOX-S
KR

POX-S TMS
80 liter

XM2/3
XM 160/195
50 liter/70 liter

XM2/3
SR 160/XM160
50 liter/70 liter

LevMix

BEREIK:
zeer stijf tot plastisch

aardvochtig beton -8 mm – +     30 Ltr +     35 Ltr – + – –

beton met een korreling tot 8 mm – +     30 Ltr +     30 Ltr   +1)   +1) – –

cementvloer – +     35 Ltr +     40 Ltr + + – –

kunsthars – +     30 Ltr + + + – –

universele mortel – +     40 Ltr +     40 Ltr + + – –

gipskalkmortel – +     35 Ltr – + + – –

lichte metselmortel – +     25 Ltr +     25 Ltr + + – –

stucmortel +     30 Ltr +     30 Ltr – + + – –

cementpleister +     40 Ltr +     40 Ltr +     40 Ltr + + – –

gipspleister +     40 Ltr +     40 Ltr – – + – –

leempleister zonder vezels +     40 Ltr +     40 Ltr – + + – –

warmte-isolatiepleister – +     30 Ltr +     30 Ltr + + – –

lichte pleister met luchtporiën – +     30 Ltr +     30 Ltr + + – –

pleisterlegmortel voor natuursteen – +     30 Ltr +     30 Ltr + + – –

2C pleistervoegmortel +     30 Ltr +     30 Ltr + + + – –

middelbedmortel – +     25 Ltr – + + – –

tegellijm (flexmortel) – +     25 Ltr – – + – –

voegmortel + +     25 Ltr – – + – –

BEREIK:
zacht tot zelf verlopend

gietvloer + +     40 Ltr – – – + +

zachte/vloeiende soorten mortel + +     40 Ltr – – + – –

dunbedmortel, lijm voor vlakke stenen +     35 Ltr +     30 Ltr – – – + –

crème-achtige soorten pleister +     40 Ltr +     40 Ltr – + + – –

hechtspecie als ondergrond voor pleister + +     30 Ltr – – – + +

tegellijm + +     25 Ltr – – + – –

voegmortel + +     25 Ltr – + + + –

gietmassa’s voor voegen +     30 Ltr +     30 Ltr – – – + –

hechtspecie
als ondergrond voor platen/tegels

+     30 Ltr +     30 Ltr – – – + +

2C afdichtspecie + +     25 Ltr – – – + –

nivelleer- en egalisatiemassa’s +     25 Ltr +     25 Ltr – – – + +

2C epoxihars-zandmengsel + +     30 Ltr – – + – –

warmte-isolatielijm – +     25 Ltr – – + – –

zeer krachtige mortel (flowstone) – – – + – – –

met kunststof gemodificeerde
mortelsystemen (PCC / ECC)

– +     25 Ltr – – + – –

staalvezelmortel – – – – + – –

1)  Toeslag tot 16 mm mogelijk
Al naargelang het type machine kan de geschikte hoeveelheid variëren, en de vloeistofadditie is eveneens van doorslaggevende invloed op de prestaties van de machines.
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