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Najwyższa klasa, którą zapewnia 
tylko oryginalne urządzenie

• Jakość Collomix oznacza: w naszej palecie modeli znajdą Państwo 
odpowiednią maszynę dla każdych wymagań. Mała, czy duża ilość materiału, 
praca ciągła czy krótkotrwała - mieszarki ręczne CX firmy Collomix mieszają 
różnorodne materiały na najwyższym profesjonalnym poziomie.

• Przekładnia wysokiej mocy: stworzona do mieszania z optymalną siłą. 
Z hartowanymi kołami zębatymi o właściwych wymiarach zapewniających 
maksymalny moment obrotowy i wysoką trwałość

• Dwubiegowa przekładnia: umożliwia maksymalne wykorzystanie mocy  i 
dopasowanie prędkości

• Elektroniczne sterowanie: płynna regulacja prędkości obrotowej 
umożliwiająca łagodne zwiększanie mocy. Praca zawsze z pełną mocą, bez 

pryskania

• Wyłącznik bezpieczeństwa: blokada włącznika zabezpieczająca przed 
przypadkowym uruchomieniem maszyny

• Pałąk ochronny: chroni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, 
umożliwia łatwe chwytanie i odkładanie

• Ergonomia: wygodne i niemęczące wykonywanie pracy; 
rozmieszczone równolegle uchwyty umożliwiają 
naturalne ułożenie rąk

•Wzornictwo: najwyższa funkcjonalność i atrakcyjny 
wygląd; nowoczesny i atrakcyjny design

• Materiały: najnowocześniejsza technologia produkcji w połączeniu z wysokiej 
jakości tworzywami odpowiadającymi wymaganiom norm, zapewniają 
niezawodność i solidność przy jednoczesnym zmniejszeniu masy
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Najbliższy dystrybutor firmy Collomix:

Mieszarka 1-biegowa o mocy 
1000 W. Najprostsze urządzenie 
do lekkich prac związanych z 
mieszaniem konwencjonalnych 
materiałów o małej do średniej 
lepkości. Lekka, o zwartej 
budowie, ekonomiczna w 
zastosowaniu; optymalna do 
mieszania objętości do 40 litrów.

Moc: 1000 W / 230V 
/ 4,4 A

Prędkość obrotowa/
obciążenie:

- 670 obr./min.

Objętość mieszane-
go materiału::

- 40 litrów 

mieszadła: WK 120 

Nr wyrobu 20.001

Mieszarka o uniwersalnym 
zastosowaniu o mocy 1300 W, z 
przekładnią 2-biegową; solidny 
mechanizm przeniesienia napędu 
do trudnych zadań, przeznaczona 
do mieszania substancji o 
dowolnej lepkości o objętości 
do 65 litrów; duża siła ciągu i 
niezawodność.

Moc: 1300 W / 
230V / 6,0 A

Prędkość obrotowa/
obciążenie:

- 500/- 850 
obr/ min

Objętość mieszane-
go materiału:

- 65 litrów

mieszadła: WK 140  

Nr wyrobu: 20.101

Mieszarka 2-biegowa o mocy 
1000 W do różnorodnych zadań. 
Wytrzymała i mocna, uniwersalna 
w zastosowaniu, o optymalnym 
wykorzystaniu siły, do mieszania 
substancji o objętości do 40 litrów.

 

Moc: 1000 W / 230 V / 
4,4 A

Prędkość obroto-
wa/obciążenie:

-400 /- 700 obr/
min

Objętość miesza-
nego materiału:

- 40 litrów

mieszadła: WK 120

Nr wyrobu 20.051

Maszyna najwyższej klasy do
ciężkich i ambitnych profesjonal-
nych zastosowań, o mocy 1600 
W, z przekładnią 2-biegową. 
Niezwykle mocna i o dużej 
sile ciągu, również pod stałym 
obciążeniem.

Moc: 1600 W / 230 V 
/ 7,1 A

Prędkość obroto-
wa/obciążenie:

- 420/- 630 obr/
min

Objętość miesza-
nego materiału:

- 90 litrów

mieszadła: MK 160  

Nr wyrobu: 20.151
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