
Slijpkopassortiment 
voor betonslijper CMG 1700

Type Artikelnr. Ø
mm

Hoogte
mm

Boorgat
mm

Aantal seg-
menten

Hoogte
Segm. mm

BST 125 19289 125 22 22.23 12 7 

Type Artikelnr. Ø
mm

Hoogte
mm

Boorgat
mm

Aantal seg-
menten

Hoogte
Segm. mm

GST 125 19293 125 22 22.23 8 7 

Beton hard

Beton nieuw

Flexlijm

Tegellijm

Dekvloer

Natuursteen zacht

Professionele topkwaliteit voor een hoge afnamesnelheid en lange levensduur; 
verschillende segmentkwaliteiten voor materialen van verschillende hardheid; 
soepel lopend en duurzaam
Kies de passende slijpkop voor de te bewerken oppervlakken

Hoogwaardige slijpkop met 12 segmenten, lange levensduur voor een universeeel spektrum van toepassingen; door de 
verspringend geplaatste segmenten wordt stof zo goed mogelijk afgevoerd, gelijkmatige diamantcoating voor constante 
slijpprestaties op stalen balken, krachtig bij het verwijderen van materialen; grover slijppatroon; voor het afslijpen van 
oud beton, om vloeren voor te bereiden op harde dekvloeren, voor het verwijderen van tegellijm met vulstoffen en be-
kistingsnaden, kalkzandsteen, voor het afslijpen van kalkcementpleister, voor het afvlakken van natuursteen

Precisie-diamantslijpkop met harde segmenteigenschappen, topkwaliteit voor een zuiver slijppatroon bij ruwe materia-
len; geschikt voor het verwijderen, afbramen en afvlakken van nieuwe beton- en sinterlagen, tegellijm, nieuwe dekvloe-
ren, cementpleister, gips, om marmer en zacht natuursteen glad te maken

BST 125 - CYCLONE

GST 125 - GRINDER



Type Artikelnr. Ø
mm

Hoogte
mm

Boorgat
mm

Aantal seg-
menten

Hoogte
Segm. mm

PST 125 19296 125 22 22.23 6 2,5 

Type Artikelnr. Ø
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Aantal seg-
menten

Hoogte
Segm. mm

UST 125 19294 125 22 22.23 8 7 

Epoxycoating Bitumen Oude deklagen

Slijpkopassortiment 

Beton nieuw Minerale lijmen Natuursteen
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Standaard-diamantslijpkop voor ruw materiaal met zeer goede afnamesnelheid voor een vlot verloop van de werkzaam-
heden; met overtuigende prijs/prestatieverhouding; voor een breed spectrum aan toepassingen zoals het egaliseren van 
vers beton, dekvloeren, minerale lijmen, cementpleister, nivelleren van vulmassa's op cementbasis en ruwe natuursteen 
(b.v. zacht zandsteen)

PKD-slijpkop met polykristallijnen diamanten, voorkomt vervuiling van de segmenten en zorgt voor krachtige verwijde-
ring bij thermoplastische materialen; geschikt voor het opruwen en afslijpen van elastische beschermende lagen (op 
zachte en harde ondergronden), lijmstoffen, afdichtingsmaterialen, voor het verwidjeren van latex- en olieverf, bitumen-, 
PU/Polyurethaan-, epoxyharcoatings; slijp hier geen gewapend beton mee

Bij iedere originele Collomix-slijpkop wordt automatisch een vervangende 
lamellenring voor de CMG 1700-slijper meegeleverd.

UST 125 - UNIVERSAL

PST 125 - STRAP-IT

Lamellenring

Collomix GmbH • Daimlerstr. 9 • 85080 Gaimersheim • Tel.: 08458 3298-0 • info@collomix.de • www.collomix.de


