
dust.EX
   Eff ec� eve stofafzuiging

VEILIGER
Minder stof in de lucht betekent dat er minder 
stof kan worden ingeademd. De stofafzuiging 
dust.EX draagt er daardoor ac� ef aan bij dat uw 
werkplek gezonder wordt. 

Minder stof in de lucht betekent dat er minder 
stof kan worden ingeademd. De stofafzuiging 
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SCHONER
Vooral bij renova� es is stofontwikkeling echt een 
probleem. Het komt nogal eens voor, juist in de 
persoonlijke omgeving, dat vervuiling een door-
slaggevende factor voor de klant is. Een schone 
werkplaats straalt professionaliteit uit. De klant zal 
u er dankbaar voor zijn.

Vooral bij renova� es is stofontwikkeling echt een 
probleem. Het komt nogal eens voor, juist in de 
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SNELLER
De bouwplaats schoon achterlaten is voor de pro-
fessional een erekwes� e. Toch blij�  schoonmaak-
werk al� jd las� g, en kost het onnodig veel � jd en 
geld. Juist hier komt Collomix in ac� e met de dust.
EX: want waar geen stof ontstaat hoe�  het ook 
niet verwijderd te worden.

De bouwplaats schoon achterlaten is voor de pro-
fessional een erekwes� e. Toch blij�  schoonmaak-
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Collomix dealer

Stofzuiger VAC 35 M
dust.EX met stofzuiger fi lterklasse »M« – 
de perfecte oplossing voor stofarm werken.
Zet de stofzuiger aan terwijl u het poeder in de 
kuip giet, en � jdens het begin van het mengpro-
ces. Vrijkomend stof wordt over het 
gehele oppervlak eff ec� ef afgezogen.

Slangaanslui-
ti ng Ø 35 mm

Professio-
nele 
� ps

De juiste emmer
De ene emmer is de andere niet: 
Collomix-mengemmers worden 
gemaakt van hoogwaardig polyet-
hyleen en  zijn bijzonder robuust 
en duurzaam. De versterkte 
handgrepen en de tegen scheuren 
beschermde metalen beugel van de 
30L mengemmer zorgen ervoor dat 
uw materiaal veilig aankomt waar 
het verwerkt moet worden.

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Tel. 08458/3298-0 | Fax 08458/3298-30 | Email: info@collomix.de | Internet: www.collomix.de
Wijzigingen en fouten voorbehouden, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens | VAC 35 M| VAC 35 M
Vermogen: 1600 Wa� 
Tankvolume: 25 liter25 liter
Sto� lasse: »M«»M«
Gewicht: 14,8 kg14,8 kg
Slanglengte:  5 m
Ar� kelnr. 19007

Speciale speciekuip 
voor mortels

90l, wit
Art.nr. 60261

Speciale speciekuip 
voor mortels
65l
Art.nr. 60403

Mengemmer 30l, met 
draagbeugel
Art.nr. 60173



Gelukkig stofvrij

dust.EX
Artnr. 19040

De veerklem maakt inzet op 
verschillende emmerformaten 
mogelijk.

Door het overgieten in de 
emmer ontstaat een fl inke 
hoeveelheid stof.

De dust.EX zuigt het materiaal 
al in de emmer af, er ontsnapt 
vrijwel geen stof.

De SHARKY zakscheurder maakt het verwerken en leegmaken 
van materiaalzakken op de bouwplaats een stuk gemakkelijker.
Zet de prak� sche scheurder op uw mengemmer, plaats de ma-
teriaalzak op de tanden en deze wordt zonder grote inspanning 
bijna vanzelf geopend - zonder dat u een apart mes nodig hee� . 

Zo komt het materiaal precies daar terecht waar het hoort: in 
de emmer.
In combina� e met de stofafzuiger dust.EX hee�  u zo een 
vrijwel stofvrije werkomgeving.
Door het intelligente design kan SHARKY ingezet worden op 
emmers met uiteenlopende diameters.

De emmer al� jd onder controle

mix.GRIP
Artnr. 19180

Laat materiaalzakken zijn tanden zien

SHARKY
Artnr. 19190

Intelligente innova� es »Made by Collomix«

De 3x1 van de 
emmer-technologie
Zo werken professionals: met deze 3 hulpjes rondom de emmer 
maken we uw werk in de toekomst een stuk gemakkelijker.
En het beste: ze zijn perfect met elkaar te combineren!

emmers met uiteenlopende diameters.

Met de mix.GRIP behoren 
draaiende emmers tot het 
verleden.

De verstelbare voetsteun 
maakt het inklemmen van de 
meest uiteenlopende emmer-
diameters mogelijk.

Systeem met hand en voet: 
veilige bevesti ging zonder 
dwangmati ge stand

Bij het openen van de zak, bij het gieten van materiaal in 
poedervorm of bij het begin van het mengproces - er is al� jd 
sprake van las� ge stofontwikkeling die schadelijk kan zijn 
voor de gezondheid. Dat beïnvloedt het welzijn van uw vak-
mensen en leidt tot verontreiniging van de werkplek. Vooral 
bij werkzaamheden binnen is dat niet wenselijk.
De dust.EX stofafzuiging wordt, samen met een stofvanger, 
gewoon aan de rand van de mengemmer geklemd. De veer-
klem maakt het mogelijk het systeem op vrijwel iedere ge-
wenste emmer aan te brengen. Schakel de stofzuiger in en bij 
het vullen en � jdens het mengen en u werkt vrijwel stofvrij. 
dust.EX zuigt het ontsnappende materiaal betrouwbaar weg.

De SHARKY zakscheurder past 
op emmers met verschillende 
diameters.

Door de materiaalzak op de 
tanden van de SHARKY te 
plaatsen ontstaat een schone 
opening, of het nu om een pa-
pieren of kunststof zak gaat.

A� ankelijk van de materiaaleigenschappen bestaat er een risico dat de emmer gaat draaien. Dat is 
niet alleen gevaarlijk, maar ook irritant. Materiaal kan uit de emmer geslingerd worden en vervuilt 
uw werkomgeving.
mix.GRIP helpt u hiermee, want hij houdt de emmer al� jd onder controle. Dankzij de verstelbare 
voetsteun kunnen emmers van de meest uiteenlopende afme� ngen snel en gemakkelijk vastgezet 
worden.

Houdt overzicht met dust.EX 
en een stofzuiger met fi lter-
klasse »M«.

De zakscheurder SHARKY is 
opti maal te combineren met 
de dust.EX stofafzuiging.


