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Slijpen in de  
kampioens-klasse:
De nieuwe slijper  
met overtuigende  
prestaties

Collomix CMG 1700

Nieuw, 
1700 watt 

vermogeN



Modernste techniek voor overtuigende prestaties en duurzaam-
heid in zijn klasse

1700 watt motor, een nieuwe prestatiedemensie: Beste waarden 
in draaimoment, vermogen en overbelasting capaciteit; voor het 
werken zonder onderbrekingen.

Hoge afname capaciteit door kwaliteits-diamant slijpkom, voor 
een snelle voortgang

Diamant slijpkom BST 125 geschikt voor minerale stoffen zoals 
beton, cementvloer, tegellijm etc.

Optimaal koelconcept: luchttoevoer bij de motor, luchtuitlaat bui-
ten bereik van de grip-zone; optisch waarschuwingslicht

Afdekkap met aansluiting voor stofzuiger

Gemakkelijk te openen afdekkap voor het werken in de randen

Lamellenring met afdichtfunctie voor een optimale afzuiging van 
het slijpstof; stofarm werken

Verstelbare handgreep, ligt gemakkelijk in de hand

Spindelblokkering voor eenvoudige schijfwissel

Volledig elektronisch; Soft start, aanloopstroombegrenzer, start-
blokkering- en overbelastingsrelais

2 jaar garantie

 

 
 

 

 

 
 





 





 



Voor het verwijderen van lijmresten en tapijtresten; Afvlakken van beton en vloeropper-
vlakken; Verwijderen van bekistings naden, deklagen en coatings. Afvlakken en effenen  
van minerale toplagen.

Optisch waarschuwingslampje voor zeker 
werken

Praktische opening voor het werken in de 
randen

Afdekkap met stofzuigeraansluiting en 
lamellenring

NIEUWSTE TECHNOLOGIE EN EEN OPTIMALE 
PRIJS-PRESTATIEVERHOUDING VOOR HET BESTE 
RESULTAAT

Stofarm systeem voor 
gezond werken

Betonslijper  CMG 1700



Vermogen: 1700 watt
Spanning: 230 V / 50 Hz
Toerental onbelast: 9600 min-1

Afmetingen slijpkom: 125 mm, Ø 22,2 mm, h: 22 mm
Slijpkom: BST 125 voor beton, cementvloer, tegellijm
Gewicht ( zonder schijf ) 3,0 kg
Kabellengte: 4,0 m;  H 07 RN-F 2 x 1mm
Ø stofzuigeraansluiting: Ø 35 mm
Levering: In koffer, met steeksleutel
Artikel-nr.: 19.200
EAN: 4011024192004
Artikel-nr. lamellenring: 19286

Technische gegevens

Betonslijper CMG 1700

Coatings

BetonSlijpkom BST 125

Slijpkom PKD Bitumen

Tegellijm

Tapijtlijm

Cementvloer

Nieuw motorconcept voor 
meer uithoudingsvermogen. 
Hoogwaardige slijpkom voor 
een betere afname 



Omwille van uw gezondheid:

Stofzuiger  VAC 35 M

2-filtersysteem maakt permanent werken zonder onderbrekingen 
mogelijk
Kunststof filtercassette voor 99,99% stofvermindering
Automatische reiniging van de filters tijdens de arbeid.
Hoge luchtstroomvolume voor schoon en stofvrij werken
BGIA gekeurd voor sofklasse M
Met kunststof stofcontainer
Automatische inschakeling door machine-stekkerdoos
Compact en stabiel
Praktische vakken voor toebehoren
Overzichtelijke schakelaars, praktische bediening





















Hoogwaardige stofzuiger voor betonslijper CMG 1700. Fijn-
stoffilter voor schoon en gezond werken.

Vermogen: 1400 Watt

Luchttoevoer: 61 l/s

Onderdruk: 248 mbar
Containervolume bruto/netto 35L/25L

Stofklasse: “M” gem. DIN EN 60335-2-69

Kabellengte: 8 Meter

Gewicht: 14,8 kg

Diameter slang: Ø 35 mm

Slanglengte: 5 m

Artikel-nr.: 19007

EAN: 4011024190079

Technische gegevens

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

Betonslijper  CMG 1700
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