
 Egaline menger LevMix

 Materialen en toepassingen

· Decoratieve vloeivloer ·

· Uitvlakmortel ·

· Vezelversterkte egaline ·

· Gekleurde coating ·

· Nivelleermassa · · Vloeibare zandcement ·

Klontrij en snel gemengd
LevMix – perfect mengen, moeiteloos 
transporteren en comfortabel uitgieten 
– eenvoudiger kan het niet

C O L L O M AT I C
B O D E M T E C H N I E K



· mengen · · transporteren · · uitgieten ·

 LevMix – Uw persoonlijke winstpakker:

 Overtuigende resultaten in kortere tijd

Uw voordelen:

 � Bij oppervlakten tot ca. 500 m2 bent u met de LevMix sneller 
als met de pomp en u bespaart uzelf de bijbehorende 
schoonmaakwerkzaamheden 

 � U mengt t/m 3 zakken in één keer (max. 55 liter) = meer capaciteit 
zonder extra personeel

 � Het uitgieten wordt door één persoon gedaan, zonder zware 
inspanning, overgieten in emmers niet nodig

 � Geen gesjouw meer met emmers of kuipen bij het uitgieten, 
bescherming voor de rug en de gebruiker

 � Optimale materiaalkwaliteit door grondige menging zonder klonten 
en ophopingen; schone oppervlakken en goede verlopende 
eigenschappen zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig resultaat.

 � Korte mengtijd, tot 60% tijdsbesparing

De slimme oplossing voor:

 � Vloeiende egaliseermassa
 � Vloeiende uitvlakmassa
 � Nivelleermassa
 � Vloeiende zandcement
 � Vezelversterkte egaliseermassa
 � Gekleurde coating
 � Vloeiende epoxy coating
 � Decoratieve vloeivloer
 � Vloeibare kunststoffen 

Tijd is de beslissende factor op de bouwplaats
Profiteer nu van de voordelen die het gebruik van de LevMix met zich 
meebrengen. Zelfs bij oppervlakten van 1000m2 of meer zijn onze klanten 
met de LevMix sneller dan met elk ander systeem.
Met zijn geraffineerde mengtechniek zorgt de LevMix voor een optimale 
opname van de componenten, zonder storende ophopingen in de kortst 
mogelijke tijd.
Supersnel: Vullen met water – inschakelen – materiaal toevoegen – klaar;
Het extra toevoegen van materiaal tijdens het mengen is niet noodzake-
lijk. Overgieten in emmers niet nodig. De gemengde massa wordt eenvou-
digweg met minimale inspanning naar de benodigde plek gereden.
Zelfs bij grotere oppervlakten loont zich de inzet van twee machines, voor 
continue aanvoer van het materiaal, in vergelijking met een pomp.



 LevMix - de machine kenmerken:

Openen
Verschillende standen 
mogelijk

Solide uitvoering 
Zodat ook bij zware belasting 
de machine betrouwbaar blijft 
functioneren

Turbo mengstaaf VLX
Ongeslagen in zijn effect. De 
speciale dubbele mengvleu-
gels zorgen voor een optimaal 
product in kortst mogelijke 
tijd. Klontvrij met goede 
verlopende eigenschappen; 
volledig gemengd zonder 
restanten

Minder stofvorming
Deels afgedekte emmer en 
aansluiting voor stofzuiger; 
nagenoeg stofvrij werken

Sterke aandrijving
1,6 kW motor voor betrouw-
bare en langdurige werking

Veiligheidsschakelaar
Veilig in -en uitschakelen met 
onderspanningsbeveiliging

HEXAFIX-snelkoppeling
Vergrendelt de mengstaaf; 
verwijderen en plaatsen van de 
mengstaaf zonder gereedschap

Uitgietsnavel
Doelgericht en precies  
uitgieten van de massa

Extra: Fijnstofzeef
Voor zeer gevoelige opperv-
lakten kunt u de zeef gebrui-
ken; houdt zelfs de kleinste 
deeltjes tegen

Zwenkbeugel
Voor transporteren en gecon-
troleerd uitgieten

Compacte bouwwijze
Goed manoeuvreerbaar, ook bij 
enge ruimtes, met 4 zwenkwielen

75 liter mengkuip
55 liter nuttig volume voor 
3 zakken materiaal; robuust, 
dikwandig materiaal met 
uitgietsnavel

Voetpedaal
Voor eenvoudige ontgren-
deling van de mengkuip

 � Overtuigende argumenten voor 
het beste gemengde materiaal

 � Duidelijk minder inspanning als 
met de pomp

 � Merkbaar minder fysieke belas-
ting

 � Een doordacht machineconcept

 � Betere materiaalkwaliteit zorgt 
voor een snellere verwerking
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Materiaal Technische gegevens LevMix

Uitvlakmortel vloeibaar 
Egalisatiemortel 
Zelfverlopende vulmortel 
Vloeibare zandcement 
Vezelversterkte egalisatiemortel  
Decoratieve vloeivloer 
Pandomo 
Epoxy coating vloeibaar 
Brand -en hechtlagen 
 
Droge uitvlakmortel 
Cementdekvloer 
Droge mortels  
Dunbedmortel, lijmm 
Crèmige pleisters 
Tegellijm 
Voegmortel 

Mengvolume:  55 Liter
Inhoud mengkuip: 75 Liter
Vermogen mengwerk:  1,6 kW / 230 V
Toerental onbelast:  660 min-1

Toerental belast:  410 min-1

Gewicht, ledig:  42 kg
Afmeting:  520 x 690 x 1190 mm

Artikel-Nr. LevMix:  37102
Artikel-Nr. Mengstaaf  VLX:  70100
Artikel-Nr. Mengkuip 75 ltr met snavel: 70115
Artikel-Nr. Uitgietsnavel 71061

Dit zegt de vakman over de LevMix:
„Wij zetten de LevMix in bij middelgrote projecten 
in de woningbouw en utiliteit. Daarmee zorgen wij 
voor een hoge verwerkingssnelheid. Het meng-
resultaat is optimaal en de mobiliteit zorgt voor 
een hoop gemak. Het materiaal wordt grondig 
gemengd en we besparen aanzienlijk meer tijd.”
Hubert Bachmann, Fa. Bachmann-Raum, Auerbach

Voorbeeldberekening egaliseren: 200m2 in 1 uur
2 personen op de bouwplaats; 3 zakken a 25 kg + water = 55 
liter, genoeg voor ca. 25m2

Ca. 3 minuten voorbereiden + 3 minuten mengen + uitgieten
= 8-10 mengbeurten/uitgieten per uur
= opgeteld: 200m2 per uur

geschikt ongeschikt
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› Vloerenlegger • Dekvloerlegger • Tegelzetter 


