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Mengstandaard RMX

Mengen zonder krachtsinspanning

Mengen zonder lichamelijke inspanning
De Nieuwe RMX neemt het gewicht van de machine over 
� jdens het mengen. Het op en neer bewegen van de zwenk-
arm gaat bijzonder éénvoudig d.m.v. een gasdrukveer

 Grotere hoeveelheden sneller mengen
Door gebruik te maken van max. 3 mengkuipen kan meer 
materiaal met minder krachtsinspanning gemengd worden

 Guns� g alterna� ef
In vergelijking met de automa� sche mengers is de meng-
standaard een goedkoper alterna� ef. Desondanks moet de 
handmenger � jdens het mengen handma� g bewogen 
worden, een automa� sch mengproces is niet mogelijk

 Robuust gebouwd 
Voor op de dagelijkse bouwplaats met stabiel 4-bening sta� ef 
voor een veilige stand

 Eenvoudig te bedienen
Met weinig handelingen op en af te bouwen

 Eenvoudig transport
Door de handgreep en gering gewicht gemakkelijk te 
transporteren

 Voor alle Xo-R / Xo-R duo handmengers

Film op Youtube

Technische gegevens | Mengstandaard RMX

Afme� ng (bxh)
Ingeklapt

455 mm x 900 mm

Afme� ng (lxbxh)
uitgeklapt

455 x 455 x 1360 mm

Gewicht (z. machine) 17 kg
Max. hoogte mengemmer 450 mm
Ar� kel-nr. 45624

Hoogte tot 

onderkant 
mengstaaf = 46 cm

Max. arbeidshoogte: 
Tot bovenkant
zwenkarm = 136 cm

(Niet afgebeeld: minimale 
arbeidshoogte � jdens het 
mengen. Hoogte tot boven-
kant zwenkarm = 88 cm)
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Handgreep

RMX met Xo 55 R duo tot max. hoogte uitgeschoven

Omvang van de levering zonder machine en emmer
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Film op Youtube
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Mengstandaard RMX & Xo R duo

Teamwork tot in perfec� e

Uw voordelen Xo 33 R duo & Xo 55 R duo

 Contraroterende mengwerken: Lichtere arbeid en met 

minder krachtsinspanning, géén terugdraaimoment op de 
gebruiker

 Dwangmengeff ect: snelle, intensieve menging van allerlei 

soorten materiaal, in het bijzonder ook voor taaie en zware 
mortels

 Omkeren van de mengwerking: Door het omwisselen van de 

mengstaven wordt de mengwerking omgekeerd

 Traploos elektronisch regelbaar toerental voor soepele 

krachtoverbrenging

 Perfecte ergonomie - werken met rechte rug

 Verschillende kleuren mengstaven, voor eenvoudige en 

correcte montage

 De prak� sche beschermhuls beschermt de koppeling tegen 
vervuiling en kan moeiteloos vervangen worden

Uw Collomix vakhandelaar:

Technische gegevens Xo 33 R duo Xo 55 R duo

Nominaal vermogen 1200 Wa� 1600 W
Toerental belast 1. gang - 360 min-1 - 450 min-1

Mengstaven MKD 120 HF MKD 140 HF
Max. Ø Mengstaven 190 mm 210 mm
Menghoeveelheid 10 - 50 Ltr. - 90 Ltr.
Lengte PUR kabel 4 m 4 m
Ar� kel-nr. 25154 25160
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Xo 55 R duo Xo 33 R duo


