
 Kenmerken

· Gedwongen mengwerking ·

· HEXAFIX-snelkoppeling ·

· Rubber stootdoppen · 

· Ergonomisch gevormde handgreep ·

· Betrouwbaar ·

· Elektronisch regelbaar ·

Twee mengstaven 
Alle materialen

Handbediend mengen 
op z�n best: 
De nieuwe Collomix 
Xo-R duo dwangmenger

Handmengers Xo-R duo

H A N D M E N G E R S



Uw Collomix vakhandel:

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Duitsland

Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

Handmengers Xo-R duo

▪ Contraroterende mengstaven zorgen voor een 

intensieve menging, zelfs bij de zwaarste materialen, 

in de kortst mogelijke � jd.
▪ Makkelijk te begeleiden in het materiaal, géén 

terugwerkende kracht van de mengstaven op de 

gebruiker

▪ Maximale opbrengst door krach� ge aandrijving 
en motor

▪ Traploos regelbaar toerental dmv schakelaar

▪ De rubber stootdoppen beschermen de machine 

en de omgeving bij het wegze� en
▪ De Xo-R duo bevordert een goede werkhouding door 

de aangepaste werkhoogte

▪ Robuust en duurzaam, ook bij intensief gebruik

▪ Omkeerbare mengwerking door het verwisselen van 

de mengstaven. Met de Hexafi x snelkoppeling kan dit 
in een handomdraai

▪ Bij zware materialen mengt men van onder naar 

boven, bij verlopende stoff en van boven naar 
beneden.

▪ 2 jaar garan� e

4
5

0
0

6
-0

1
5

NL
 ©

 C
ol

lo
m

ix 
20

19

Xo 33 R duo Xo 55 R duo

Technische gegevens Xo 33 R duo Xo 55 R duo

Nominaal vermogen: 1200 Wa�   1600 Wa� 
Spanning: 230 V~ 230 V~

Toerental belast: - 360 min-1 - 450 min-1

Aanbevolen menghoeveelheid: - 50 ltr  - 90 ltr.

Lengte PUR-snoer: 4 m 4 m

Gewicht met mengstaven: 7,3 kg 8,8 kg

Totale Ø mengstaven: 190 mm 210 mm

Set mengstaven: Type MKD 120 HF Type MKD 140 HF

 Voor pleisters, mortels, Voor pleisters, mortels,

 dekvloer, spatelmassa enz. dekvloer, spatelmassa enz.

Ar� kel-nr.: 25154 25160

Collomix - al meer dan 40 jaar uw specialist op menggebied

De Xo-R duo mengt

gewoonweg alles!

Zware epoxyhars mortel, kunsthars dekvloer, PCC mortel, betonmortel, 

saneerpleister, isola� e mortel, spatelmassa, droge mortels, 
bestra� ngsvoegmortel, lijmmortel, gietmortel enz.


