
Handmengers Xo-R

 Kenmerken

De betrouwbare kracht  
op de bouw
Voor intensief gebruik en het beste resultaat: 
De nieuwe Collomix handmengers

HANDMENGERS NieuwNieuw

· HEXAFIX-Snelkoppeling* ·

· 2 versnellingen* ·

· Rubber stootdoppen · 

· Ergonomische handgreep ·

· Betrouwbaar ·

* a� ankelijk van de uitvoering

· Traploos regelbaar ·



Uw Collomix-vakhandel:

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Duitsland
Tel. (08458) 32 98 0 | Fax (08458) 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com

Handmengers Xo-R
▪ Het beproefde programma handmengers met nog 

meer kracht voor de beste werkresultaten
▪ Hoogste rendement door krach� ge 

tandwieloverbrenging en motor
▪ Nauwkeurige snelheidsontwikkeling door 

elektronische schakelaar
▪ Prak� sche rubber stootdoppen beschermen machine 

en wanden bij het wegze� en
▪ De Xo-R’s ondersteunen rugvriendelijk werken door de 

aangepaste werkhoogte
▪ Geen onbedoeld starten dankzij de elektronische 

veiligheidsschakelaar
▪ Werken zonder vermoeidheid dankzij de 

comfortabele handgrepen
▪ Eenvoudig wisselen van de mengstaaf zonder 

gereedschap met de HEXAFIX-snelkoppeling
▪ Robuust gebouwd, werken onder de zwaarste 

omstandigheden
▪ Op� male mengresultaten door het gebruik van de 

juiste type mengstaaf
▪ 2 jaar garan� e
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Xo 1 R

Xo 4 R
alle modellen 

ook in M-14 
leverbaar

Xo 6 R

Technische gegevens Xo 1 R Xo 4 R Xo 6 R

Nominaal vermogen: 1150 Wa�   1500 Wa�  1750 Wa�  
Spanning: 230 V~ 230 V~ 230 V~
Belast toerental 1e versnelling: - 640 min-1 - 420 min-1 - 400 min-1

Belast toerental 2e versnelling:   - 590 min-1 - 560 min-1

Aanbevolen menghoeveelheid:  - 40 ltr  - 60 ltr. - 90 ltr.
Lengte kabel:  4 m 4 m 4 m
Gewicht met mengstaaf:  5,3 kg 6,2 kg 7,0 kg
Max. Ø mengstaaf: 120 mm 150 mm 170 mm
Mengstaaf: Type WK 120 Type WK 140 Type MK 160
 voor o.a. tegellijm, droge voor o.a. tegellijm, droge voor o.a. beton, droge mortels,
 (repara� e) mortel, vloer- (repara� e) mortel, vloer- vloermortel, cementpleister,
 mortel, cementpleister enz. mortel, cementpleister enz. epoxy troff elmortel enz.
Ar� kelnr. met HEXAFIX-koppeling:  25100 25118 25142
Ar� kelnr. met M-14 koppeling:  25106 25124 25148

Machines leverbaar vanaf april 2019 via de professionele vakhandel!

Collomix - Al ruim 40 jaar uw partner op menggebied


