
 De nieuwe vrijheid 
op de bouwplaats: 
Mengen zonder snoer 
– waar u maar wil.

Collomix 
Accu-mengmachine 

Xo 10 NC



Eindelijk mengen zonder snoer. Modernste 
techniek voor de professional.
Onafhankelijk mengen, zonder afhankelijk te zijn van het 
dichtstbijzijnde stopcontact. Daar mengen, waar het ma-
teriaal verwerkt wordt: In de parkeergarage, op de steiger, 
op de werf of in het vrije landschap.

De krachtige 18 V, 5,2 Ah Li-ion-accu van de Collomix  
Xo 10nc levert  voldoende vermogen en trekkracht, ook bij 
het mengen van dichtere en plastische materialen zoals 
kant-en- klaar mortels en lijmen.

E-Power voor 
winnaars op de 
bouw!

Dankzij zijn top-ergonomisch design zorgt de accu-menger 
voor een comfortabele en gezonde werkhouding. Ergono-
misch aangepaste handgrepen bieden een perfecte hand-
ligging. En met de Collomix-eigen HEXAFIX snelkoppeling 
wisselt u de mengstaaf in een handomdraai.

Dankzij het traploos elektronisch regelbaar toerental mid-
dels de schakelaar, met veiligheids aan/uit functie, kunt u 
gecontroleerd en schoon werken. De elektromotor levert 
bij maximaal vermogen enorm veel kracht voor een opti-
male homogenisering van het materiaal.

Met de 5,2 Ah Li-ion accu kunt u meerdere mengopgaves 
doen, iets wat tot op heden niet mogelijk leek. Dit aantal 
is sterk afhankelijk van de viscositeit van het te mengen 
materiaal.

De combinatie van onze onbetwiste competentie, de be-
trouwbaarheid van de Collomix  handmengers en het Me-
tabo accu-systeem zorgen voor een top en betrouwbaar 
product voor de professional, iets wat u van een A-merk 
mag verwachten.



Krachti ge 18 V, 5,2 Ah Li-ion 
accu voor een conti nue hoog 
vermogen met opti sche indi-
cati e

Veiligheidsschakelaar, traploos 
elektronisch regelbaar

Gemaakt om te mengen: be-
trouwbare en sterke precisie 
aandrijving voor  koppel en 
levensduur

Ergonomisch opti male werk-
hoogte en aangename hand-
greep; goed uitgebalanceerde 
machine

Sterke aandrijfmotor nieuwste 
generati e

Eenvoudig wisselen van 
mengstaaf met de HEXAFIX 
snelkoppeling

Goed vast: Schuifopname voor 
de accu met sterke fi xering; 
knop voor ontgrendeling

Li-ion Schuif-accupack »AIR COOLED«

• Metabo’s Ultra-M-Technologie: intelligente ba� erijmanagement voor lange 
levensduur met 3 jaar garanti e.

• Gepatenteerde »AIR COOLED  laadtechnologie voor kortere laadti jd
• Permanente elektronische celcontrole (ESCP) bij het laden, voor bijzonder 

lange levensduur
• Procesgestuurde laad- en ontlaadmanagement
• Opti sche capaciteitsaanduiding voor permanente controle
• Géén memory-eff ect
• Lange opslagduur met minimale zelfontlading

Het Metabo-accu-systeem van de Xo 10NC

Machine kenmerken



Technische gegevens Xo 10 NC

Belast toerental -640 rpm

Mengstaaf WK voor kant en klaar mortel, pleister, dekvloer

Max. ø mengstaaf 120 mm

Aansluiti ng HEXAFIX snelkoppeling

Mengvolume max. - 40 Ltr.

Metabo accu-pack 18 V, 5,2 Ah Li-Ionen

Laadti jd Accu ca. 100 min.

Leveromvang
20490
Xo 10NC set met 1 accu 18 V, 5,2 Ah, oplader en 
mengstaaf WK 120 HF

Leveromvang
20492
Xo 10NC met mengstaaf WK 120 HF zonder accu 
en oplader

Leveromvang
20493
Xo 10NC Prof-Set met 2 accu’s 18V, 5,2 Ah, opla-
der en mengstaaf WK 120 HF

Collomix GmbH
Daimlerstr. 9 • 85080 Gaimersheim • Duitsland
Tel. +49 (0) 8458 / 3298-0 • Fax +49 (0)8458 / 3298-30
info@collomix.de • www.collomix.de

Toepassingsgebied

Geschikte mengstaaf

WK 120 HF
voor kant en klaar 
mortel, pleister, 
dekvloer, midden- 
en dunbedmortel

KR 120 HF
voor tegellijm/mor-
tel, spachtel, voeg-
mortel

DLX 120 HF
voor egaline, slurry, 
dunbedmortel

LX 120 HF
voor lak, coati ng, 
afdichti ng

EP-Coati ng / Lakken Egaline Slurry Natuursteenmortel

Tegellijm Lijm- en wapeningsmortel VulmassaVoegmortel
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