
Oppervlaktetechniek 
van Collomix

Betonslijper

Slijpers voor de 
professional

Kies ook voor Collomix bij het bewerken  
van oppervlakten. Voortreffelijke prestaties en 
een perfect slijpresultaat overtuigen de professional.



CMG 1700
Compacte slijper  
voor slijpschijven Ø 125mm

Duurzaam en met voortreffelijke eigenschap-

pen: De Collomix CMG 1700 stelt de norm in 

kwaliteit, prestaties en veiligheid. Met zijn 

krachtige 1700 Watt en een uitgebreid assor-

timent slijpschijven is hij een alleskunner voor 

kleine en middelgrote vlakken.

Praktische segmentopening 
voor aan de randen

Optische indicatie tegen  
overbelasting

Gesloten lamellenring voor 
stofarm werken*

Waar geslepen wordt ontstaat stof. Dit is niet 

alleen slecht voor uw gezondheid, maar is ook 

hinderlijk tijdens het werk. De 35mm aansluit-

mof op de kap van de CMG 1700 zorgt voor 

een eenvoudige aansluiting van een stofzuiger. 

De gesloten rubberen lamellenring voorkomt 

bovendien dat er stof ontsnapt. De kap van de 

CMG 1700 is voorzien van een slimme opening 

zodat u kunt slijpen aan de rand. Veilig werken 

met de soft-start en overbelastingsbeveiliging. 

Met de verstelbare hangreep kunt u comforta-

bel en onvermoeid werken.

Robuuste machinekoffer voor 
transport 

Technische gegevens
Vermogen: 1700 watt / 230V
Toerental 9600 min-1
Ø slijpschijf: 125 mm
Gewicht: 3,0 kg
Aansluiting stofzuiger: Ø 35 mm
Artikelnummer: 19200



 

*Stofarm werken alléén mogelijk  in 
combinatie met een stofzuiger met 

filterklasse “M” ,  
Bijv. de VAC 35 M (art.nr. 19007)

CMG 2600
Het handzame krachtpakket  
voor slijpschijven van Ø 180 mm

Comfortabele handgreep voor 
optimale grip en veilig slijpen

Gesloten lamellenring voor 
stofarm werken*

Optische indicatie tegen  
overbelasting

De high-performance motor van de Collomix CMG 

2600 levert een indrukwekkende 2600 Watt. Daar-

mee is deze “grote broer” van de CMG 1700 uiter-

mate geschikt voor omvangrijke slijpklussen onder 

de moeilijkste omstandigheden. 

Net als de CMG 1700 is de Collomix CMG 2600 zeer 

geschikt voor het afvlakken van beton en cement-

dekvloeren, het verwijderen van cementgebonden 

tegellijmen en bekistingsnaden. Door zijn  44% gro-

tere diameter werkt u met de CMG 2600 aanzien-

lijk sneller. Vanzelfsprekend denken wij ook bij deze 

grote slijper aan uw gezondheid:    

      

In combinatie met een stofzuiger met filterklasse 

“M” (bijv. de VAC 35 M) blijft uw werkplek nage-

noeg stofvrij, dankzij de aansluitmof op de metalen 

afdekkap. De verstelbare handgreep is bovendien 

voorzien van trillingsdemping om vibraties te be-

perken zodat u met de CMG 2600 comfortabel  kunt 

werken bij continue gebruik.

Technische gegevens

Vermogen: 2600 watt / 230V
Toerental 6600 min-1
Ø slijpschijf: 180 mm
Gewicht: 6,8 kg

Aansluiting  
stofzuiger: Ø 35 mm

Artikelnummer: 19201



Collomix vakhandel
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Het slijpschijvenassortiment 
voor de Betonslijper CMG 1700 (Ø 125 mm)
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Neem deel aan de 
Collomix –Community!
#teamCOLLOMIX

PST 125 Strap-it

PKD diamant slijpkom: 
voor elastische materiaal

Geschikt voor
• elastische coatings
• kleefstoffen
• afdichtmiddel
• latex- en olieverf
• bitumen
• Polyurethaan
• epoxyhars

Technische gegevens
Artikel-nr. 19296
Diameter: 125 mm
Hoogte: 22 mm
Asgat: 22,23 mm
Aantal 
segmenten:

6

Segmenthoogte: 2,5 mm

UST 125 Universal

Standaard diamant  
slijpkom: 
voor abrasief materiaal

Geschikt voor
• vers beton
• cementdekvloer
• kalkpleister
• minerale lijmmortel
• cementpleister
• abrasieve natuursteen

Technische gegevens
Artikel-nr. 19294
Diameter: 125 mm
Hoogte: 22 mm
Asgat: 22,23 mm
Aantal  
segmenten:

8

Segmenthoogte: 7 mm

BST 125 Cyclon

Voor harde onder- 
gronden:
voor ruw slijpwerk

Geschikt voor
• oud beton
• harde dekvloer
• verwijderen van  

bekistingsnaden
• kalkzandsteen
• kalk-cementpleister
• afvlakken van natuursteen

Technische gegevens
Artikel-nr. 19295
Diameter: 125 mm
Hoogte: 22 mm
Asgat: 22,23 mm
Aantal  
segmenten:

12

Segmenthoogte: 7 mm

GST 125 Grinder

Precisie diamant slijpkom: 
voor abrasief materiaal 

Geschikt voor
• vers beton
• sinterlagen
• tegellijm
• verse cementdekvloer
• cementpleister
• gipspleister
• zachte natuursteen

Technische gegevens
Artikel-nr. 19293
Diameter: 125 mm
Hoogte: 22 mm
Asgat: 22,23 mm
Aantal 
segmenten:

8

Segmenthoogte: 7 mm


