
collomatic LevMix
sneller, makkelijker, ren-
dabeler – Uw kampioen bij 
zelfnivellerende gietvloe-
ren



U kent het wel, bij het verwerken van vloeibare gietvloeren: Tijdrovend mengen en fysieke belasting bij het 
transporteren en uitgieten van de emmer belemmeren een snelle verwerking. Met de Collomatic LevMix 
behoort dit tot de verleden tijd. Met deze unieke mengmachine kan één persoon al deze handelingen snel en 
eenvoudig uitvoeren. In vergelijking met het handmatig mengen worden uw lichamelijke inspanningen met de 
helft gereduceerd.

Uw succesformule: 
Opdrachten sneller uitvoeren – 
met 50% minder inspanning.

cOLLOMATic 

Openen 
Kantelbare deksel: veilige sluiting 

veiligheidsschakelaar
In- en uitschakelen van de menger; 
onderspanningsbeveiliging

sterke aandrijving 
1,6 kW motor, betrouwbaar en 
duurzaam

compacte afmetingen
Licht manoeuvreren en uitgieten

75 liter mengemmer
Geschikt voor max. 3 zakken/55 ltr. Dik-
wandig materiaal met uitgietsnavel 

Optimale mobiliteit
Met 4 zwenkwielen in alle richtin-
gen te bewegen; rijden en uitgieten 
in een handomdraai

voetpedaal
Veilige ontgrendeling van de em-
mer met de voet

Beugelgreep 
Veilig vervoeren en uitgieten

Zo zien winnaars eruit – collomatic 
LevMix in detail.

Mengwerk vLX 160 hF
 Mengt met hoge trekkracht, gaat 
klontervorming tegen en voorkomt 
ophoping aan de rand en bodem.

snelkoppeling
Ontkoppeling van de mengstaaf 
zonder materiaal

stofafzuiging 
Stofvrij werken met praktische 
stofzuigeraansluiting; Voor de 
helft afgedekte opening zorgt voor 
minder stofemissie



Uiterst geschikt voor:
 Vloer vul- en egaliseermiddel, nivelleermassa, tegeldekvloer, vezelversterkte egaline, gekleurde deklagen, vloeibare 
kunststoffen.

Kortom: Met compromisloze mengkwaliteit, extreme renda-
biliteit en krachtbesparende ergonomie maakt de compacte 
collomatix LevMix u nummer 1 in de bouw. 

UW vOORDeLen: 

 w Tijdbesparend: Gelijktijdig 
mengen van 3 zakken met korte 
mengtijd

 w Top-mengresultaat: Klontervrij, 
geen ophopingen door effectief 
mengwerk.

UW vOORDeLen: 

 w Ergonomisch werken: Minimale 
belasting van het lichaam. Niet 
meer omgieten of tillen.

 w Uiterst mobiel: Compact for-
maat en licht transport door 4 
zwenkwielen.

UW vOORDeLen:

 w Efficiënter: 
 w Door lagere personele inzet en 
sneller werken

 w Goed voor de rug: Gezonde 
houding bij het uitgieten en een 
optimaal verlopend materiaal

Mengen Transporteren verwerken 



Profiteer nu van deze nieuwe vorm van efficiëntie bij het verwer-
ken van vloeibare egalisatie-massa’s. Wij adviseren u graag.

Menghoeveelheid: 55 Liter

Inhoud emmer: 75 Liter

Max. belasting: 100 kg

Vermogen: 1600 Watt

Toerental: 660 UpM (onbelast)

410 UpM (belast)

Gewicht, ledig: 42 kg

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

Artikelnummer LevMix: 37.102 (EU)

Mengwerk: VLX 160 HF

Artikelnummer VLX: 70.100

Artikelnummer emmer: 70.115 
Emmer zonder snavel

Artikelnummer snavel: 71.061

Technische gegevens: 

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Deutschland

Telefon: (08458) 32 98 0
Telefax: (08458) 32 98 30
email: info@collomix.de 
Web: www.collomix.de
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