
Sekoitusmäärä: 55 litraa

Astian tilavuus: 75 litraa

Suurin sallittu täyttö: 100 kg

Teho: 1600 wattia

Kierrosluku: 660 rpm (joutokäynti)

410 rpm (kuormalla)

Paino tyhjänä: 42 kg

Ulottuvuudet k x l x s: 1190 x 520 x 690 mm

Tuotenumero LevMix: 37.102 (EU)

Sekoitustyökalu: VLX 160 HF

Tuotenumero DLX: 70.100

Sekoitusastian tuotenumero: 70.115 
Sekoitusastia ilman nokkaa

Kaatonokan tuotenumero: 71.061

TEKNISET TIEDOT:

Lisää reilusti tehoa työhön juoksevia 
lattiatasoitemassoja työstäessäsi.
Annamme mielellämme lisäohjeita.

Nopeampi, helpompi, 

taloudellisempi –

mestari juoksevan 

lattiatasoitteen 

käsittelyssä

Collomatic LevMix

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Saksa

Puhelin: +49 (0) 8458 32 98 0
Faksi: +49 (0) 8458 32 98 30
Sähköposti: info@collomix.de 
Kotisivu: www.collomix.de

Oy Mechelin Company ab
Mekaanikonkatu 13
Helsinki Finland

Puhelin: +358 (09) 755 151
Faksi: +358 (09) 755 151 259
Sähköposti: myynti@mechelin-company.fi 
Kotisivu: www.mechelin-company.fi
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COLLOMATIC 

Juoksevan lattiatasoitteen käsittely on aina ollut hyvinkin vaivalloista: aikaa vievä sekoittaminen 

ja sekoitusastioiden ruumiillisesti raskas kuljettaminen ja kallistaminen hidastavat työn tahtia. 

Siirry ohituskaistalle Collomatic LevMix-laitteen avulla.Tämän ainutlaatuisen siirrettävän 

sekoituslaitteen avulla yksi henkilö pystyy nyt suorittamaan kaikki nämä työvaiheet helposti 

yksin tein. Työmäärä verrattuna käsinohjattuun sekoittimeen vähenee reilusti puolella.

Menestyksen salaisuus:
työ sujuu nopeammin –
ja puolta vaivattomammin.

Optimaalisen sopiva:

lattiatasoite- ja silotemassoille, tasoitusmassalle, valutasoitteelle, kuituvahvisteisille silotemassoille, 

värillisille pinnoitteille, juokseville massoille

HYÖDYT TÄSTÄ:

  Taloudellista:
voit sekoittaa jopa 3 
säkillistä samanaikaisesti 
erittäin lyhyessä ajassa

  Paras sekoituksen laatu:
ei möykkyjä, ei kerrostumia 
pohjalla tehokkaan 
sekoitustyökalun ansiosta

HYÖDYT TÄSTÄ:

  Suojaa terveyttäsi:
voimia vievä täyttö 
kuljetusämpareihin ei 
enää ole tarpeen

  Todella liikkuva:
näppäräliikkeinen 
työmaalla ja kuljetettaessa 
4 täysin kääntyvän pyörän 
ansiosta

HYÖDYT TÄSTÄ:

  Tehokkaampi: tarvitset 
vähemmän työväkeä ja 
työskentelet nopeasti

  Suojaa selkääsi:
mukava valu ja materiaalin 
optimaalinen virtaus

Sekoittaminen Kuljettaminen Työstö

Lopputulos: Tinkimätön sekoituslaatu, erittäin 
taloudellinen käyttö ja voimia säästävät ergonomi-
set ominaisuudet tekevät pienikokoisesta 
Collomatic LevMix:stä rakennustyömaan ykkösen.

Avaaminen
Kannessa on useita lukitusasentoja: 
turvallinen kallistus

Turvakatkaisin
Sekoittimen käynnistys ja sammutus; 
alijännitelaukaisu

Voimakas käyttömoottori
1,6 kW teho takaa turvallisen, 
pitkäikäisen käytön

Kompakti rakenne
Helppo siirtely ja valu

75 litran sekoitusastia
Vetoisuus enint. 3 säkkiä / 55 litraa. 
Paksuseinäinen ämpärin materiaali 
valunokalla: vakioastia, ei 
erikoismuoto

Erittäin helposti siirrettävissä
4 kääntyvää pyörää sallivat 
liikuttamisen joka suuntaan; 
valu ja siirto samanaikaisesti

Jalkavipu
Sekoitusastian turvallinen 
vapautus jalkapolkimella

Tukeva tarttumasanka
Turvallinen siirto ja valu

Voittaja lähikuvassa –
Collomatic LevMix tarkemmin.

Sekoitustyökalu VLX 160 HF
sekoittaa tehokkaasti massaa 
leikaten, vähentää möykkyjen 
muodostumista, estää 
materiaalin kertymisen pohjaan 
ja reunaan

Pikaliitäntä
sekoittimen asennus ja irrotus 
ilman työkaluja

Pölyn poistoimu
Pölytön työskentely 
käytännöllisen 
pölynimuriliitännän ansiosta; 
puoliksi peitetty aukko 
vähentää pölypäästöjä


