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Collomix אודות
המערבל הגרמני הטוב בעולם. נקודה.

Collomix הינו היצרן המוביל בגרמניה בתחום מערבלי הצבע החשמליים לתחומי הבנייה והתעשייה.

מאז היווסדה ב- 1974, החברה שוקדת על פיתוח כלים ומכונות מקצועיים ותעשייתיים על מנת להקל ולשפר את 

אופן הערבוב וההכנה של חומרים שונים לתעשיות שונות.

במשך השנים החברה צברה ניסיון רב ומוניטין בינלאומי בתחום וחברה באיגוד כלי העבודה החשמלים האירופי 

.EPTA -ה

ידועים ברמתם הגבוהה ומתגאים בכך שהכלים אותם הם מייצרים מהווים את הקצה העליון של  מוצרי החברה 

המערבלים בתחום.

מגוון מוצרי החברה עומדים בסטנדרטים המחמירים ביותר והינם מובילים בביצועים, בעיצוב, באמינות, אורך חיים, 

עמידות ושירות. בתהליך פיתוח המוצרים הושקע ידע וכישרון רב תוך שימת דגש על הפרטים הקטנים ביותר.

כיום המערבלים המקצועיים של החברה נמכרים ומובילים את השוק בלמעלה מ-50 ארצות ובכל היבשות.

מגוון המערבלים המשווקים בישראל זוכים לאחריות מלאה ושירות קפדני ומקיף. כמו כן, לשירות לקוחותינו עומדים 

מעבדת שירות, טכנאים מיומנים ומגוון חנויות בפריסה ארצית.

חברת דלקו יבואנים, היבואנית הרשמית של כלי העבודה החשמליים מבית AEG גרמניה

ו- MILWAUKEE ארה"ב, הינה הנציגה הבלעדית של מוצרי Collomix בישראל.

• הגיע זמן להתקדם משיטת ההברגה הישנה אשר תוקעת את מוטות הערבול 	
במערבל ולוקחת זמן רב לשחרור על ידי שימוש במפתח.

• ל COLLOMIX ישנו פטנט ייחודי אשר מאפשר להכניס ולהוציא את מוט 	
הערבול בקליק פשוט, גם אם אתם מערבלים חומרים קשים ביותר כגון מלט 

ובטון, שחרור המוט יהיה בקליק אחד קל ופשוט.

• דגמי COLLOMIX המשווקים בישראל כוללים את הפטנט המהפכני !	

• עם רכישה של מערבל מבית COLLOMIX תקבלו מוט ערבול מקורי עם פטנט 	
HEXAFIX ה

• ניתן להשיג מוטות ערבול לסוגים שונים של חומרים ובנפח שונה וכולם עם 	
פטנט החיבור המהיר.

• ניתן לרכוש ולתאים את מנגנון ה HEXAFIX לכל מערבל עם כניסת M14 רגילה	

• בעזרת מתאם ניתן להחליף את מנגנון ה HEXAFIX לחיבור M14 רגיל, לשימוש 	
במוטות ערבול רגילים ללא חיבור מהיר.

מנגנון החלפה מהיר של מוט הערבול -  

 פתרונות תצוגה מתקדמים לחנויות 

 49.517 - HEXAFIX-הסטנדרטית לשיטת ה  M14 מחבר/מעביר משיטת

מחבר/מעביר משיטת HEXAFIX לשיטת M14 הסטנדרטית - 49.582
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1010Wהספק מנוע
1מספר הילוכים

0-680 סל"דמהירות סיבוב אלקטרונית תחת עומס!

40 ליטרכושר ערבוב מקסימלי

120 מ"מקוטר מוט ערבול מומלץ

חיבור מהיר - HEXAFIXכניסת תבריג למוט ערבול

5.3 ק"גמשקל

דגם: WK 120 HFמוט ערבול עם כניסה מהירה - כלול

 XO1 - דגם XO4 - דגם

1010W מערבל אלקטרוני
לערבול של צבע, דבק, שפכטל, טיח ועוד.

• 	 1010W מערבל קומפקטי בעל מנוע חזק

• כושר ערבול מקסימלי עד 40 ליטר - מס' 1 בקטגוריה!	

• מיועד לערבול של צבעים, דבקים, טיח, טיט, שפכטל ועוד	

• בעל עיצוב ארגונומי, קומפקטי ונוח במיוחד לעבודה ממושכת לאורך זמן	

• הילוך אחד עם שליטה אלקטרונית במהירות המערבל 0-680 סל"ד	

•  HEXAFIX פטנט בלעדי ל Collomix - החלפת מוט ערבול בקליק!	

• 	HEXAFIX-כולל מוט ערבול מקורי עם חיבור מהיר

• 	MADE IN GERMANY - מיוצר בגרמניה

1300W - מערבל אלקטרוני 2 הילוכים
לערבול של מלט, צבע, דבק, שפכטל, טיח, טיט ועוד.

1300Wהספק מנוע
2מספר הילוכים

0-680 / 0-450 סל"דמהירות סיבוב אלקטרונית תחת עומס!

65 ליטרכושר ערבוב מקסימלי

140 מ"מקוטר מוט ערבול מומלץ

חיבור מהיר - HEXAFIXכניסת תבריג למוט ערבול

6.3 ק"גמשקל

דגם: WK 120 HFמוט ערבול עם כניסה מהירה - כלול

• מערבל קומפקטי בעל מנוע עוצמתי 1300W לערבול מגוון רב של חומרים	

• כושר ערבול מקסימלי עד 65 ליטר - מס' 1 בקטגוריה!	

• גיר בעל 2 מהירויות עם שליטה אלקטרונית במהירות המערבל 	

• הילוך ראשון: הילוך כוח עם מומנט גבוה, לחומרים קשים ודביקים במיוחד	

• הילוך שני : לערבוב מהיר של חומרים דלילים וקלים	

• מיועד לערבול של צבעים, דבקים, טיח, טיט, מלט, שפכטל ועוד	

• בעל עיצוב ארגונומי, ונוח במיוחד לעבודה ממושכת לאורך זמן	

• HEXAFIX פטנט בלעדי - מנגנון החלפת מוט ערבול בקליק!	

• כולל מוט ערבול HEXAFIX מקורי עם חיבור מהיר	

• 	MADE IN GERMANY - מיוצר בגרמניה

34



1600Wהספק מנוע
2מספר הילוכים

0-410 / 0-580 סל"דמהירות סיבוב אלקטרונית תחת עומס!

90 ליטרכושר ערבוב מקסימלי

160 מ"מקוטר מוט ערבול מומלץ

חיבור מהיר - HEXAFIXכניסת תבריג למוט ערבול

6.8 ק"גמשקל

דגם: WK 120 HFמוט ערבול עם כניסה מהירה - כלול

• כושר ערבול מקסימלי עד 90 ליטר - הטוב ביותר למערבל ידני!	

• גיר בעל 2 מהירויות עם שליטה אלקטרונית אופטימלית במהירות המערבל 	

• הילוך ראשון: הילוך כוח עם מומנט גבוה, לחומרים קשים ודביקים במיוחד	

• הילוך שני: לערבוב מהיר של חומרים דלילים וקלים	

• מיועד לערבול של: בטון, צבעים, דבקים, טיח, טיט, מלט, שפכטל ועוד	

• בעל עיצוב ארגונומי, ונוח במיוחד לעבודה ממושכת לאורך זמן	

• HEXAFIX פטנט בלעדי - מנגנון החלפת מוט ערבול בקליק!	

• כולל מוט ערבול HEXAFIX מקורי עם חיבור מהיר	

• 	MADE IN GERMANY - מיוצר בגרמניה

 XO dou - דגם  XO 6 - דגם

• מערבל עוצמתי בעל הספק אדיר של 1450W לערבול מגוון רב של חומרים קשים	

• כושר ערבול מקסימלי עד 90 ליטר - הטוב ביותר למערבל ידני!	

• הילוך אחד עם שליטה אלקטרונית במהירות המערבל 0-470 סל”ד	

• מיועד לערבול של: בטון, צבעים, דבקים, טיח, טיט, מלט, שפכטל ועוד	

• בעל מנגנון איזון המפחית את לחץ העבודה מהמפעיל	

• מערבל ידני עם תוצאות עבודה של מערבל נייח 	

• בעל עיצוב ארגונומי, ונוח במיוחד לעבודה ממושכת לאורך זמן	

• HEXAFIX פטנט בלעדי - מנגנון החלפת מוט ערבול בקליק!	

• כולל מוטות ערבול HEXAFIX מקוריים עם חיבור מהיר	

• 	MADE IN GERMANY - מיוצר בגרמניה

1450W מערבל אלקטרוני בוחש כפול
עם בוחש כפול - לערבול של בטון מלט, צבע, דבק, שפכטל, טיח, טיט ועוד.

1450Wהספק מנוע
1מספר הילוכים

0-470 סל"דמהירות סיבוב אלקטרונית תחת עומס!

90 ליטרכושר ערבוב מקסימלי

210 מ"מקוטר מוט ערבול מומלץ

חיבור מהיר - HEXAFIXכניסת תבריג למוט ערבול

8.9 ק"גמשקל

דגם: MKD 140 HFמוט ערבול עם כניסה מהירה - כלול

1600W - מערבל אלקטרוני 2 הילוכים
לערבול של בטון, מלט, צבע, דבק, שפכטל, טיח ועוד.
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סוגי מוטות הערבול
חומרים קשיםחומרים צמיגייםנוזלייםסוג החומר

FMLXDLXKRWKMKWKN

חומרים נוזליים
מצוייןמתאיםצבע

מצוייןמתאיםצבע אפוקסי

מצוייןמצוייןלכות

מצוייןמצוייןחומרי זיגוג וציפוי

מצוייןמצוייןחומרים משחתיים

מצוייןמתאיםחומרי ציפוי נוזליים

מצוייןמתאיםצבעים אפוקסים

חומרים צמיגיים
מצוייןמצוייןחומרי פילוס ויישור

מצוייןמצוייןחומרי מילוי

מצוייןלא מתאיםטיח / גבס 

מצוייןלא מתאיםחומרי איטום

מתאיםמצוייןטיח נוזלי

מצוייןמתאיםדבק/טיח דביק

מצוייןמצוייןרובה

חומרים קשים
מצוייןמתאיםבטון

מצוייןמתאיםשפכטל

מתאיםמצוייןדבק/מלט לאריחים

מצוייןמתאיםחומרים אפוקסים+חול

מצוייןמתאיםמתאיםסיד

מצוייןמצוייןמלט

מתאיםמצוייןמצוייןטיח

מתאיםמצוייןמצוייןטיט

MK - לערבול של חומרים קשים כגון בטון, מלט, טיח, חומרי החלקה, ודבקים אפוקסים
מחיראורך הידיתקוטר הידית במ"מקיבולת ערבול בק"גחיבורדגםמספר קטלוגי

40.114-000MK 120 HFHEXAFIX15-25120590297

40.115-000MK 140 HFHEXAFIX25-40135590318

40.116-000MK 160 HFHEXAFIX30-60160590347

41.719-000MK 120 MM1415-25120590297

41.749-000MK 140 MM1425-40135590318

41.759-000MK 160 MM1430-60160590347

WK - לערבול של חומרים צמיגים ודביקים במיוחד כגון מלט, טיח, גבס וחומרי מילוי והדבקה
מחיראורך הידיתקוטר הידית במ"מקיבולת ערבול בק"גחיבורדגםמספר קטלוגי

40.112-000WK 120 HFHEXAFIX10-15120590231
40.113-000WK 140 HFHEXAFIX15-30135590265
40.123-000WK 160 HFHEXAFIX30-50160590298
41.269-000WK 120 MM1410-15120590231
41.319-000WK 140 MM1415-30135590298
41.200-000WK 90 S1007-1090400110 מ"מ
41.258-000WK 100 S1310-15100590180 מ"מ

KR - לערבול עם כושר חיתוך גבוה של חומרי מילוי למרצפות כגון: מלט, חומרים צמנטים, דבק 
לאריחים, טיח קשה, חומרי בידוד, חומרים על בסיס גבס

מחיראורך הידיתקוטר הידית במ"מקיבולת ערבול בק"גחיבורדגםמספר קטלוגי
40.120-000KR 120 HFHEXAFIX15-25120590235
40.121-000KR 140 HFHEXAFIX20-35140590290
40.122-000KR 160 HFHEXAFIX35-50160590332
41.631-000KR 120 MM1415-25120590235
41.635-000KR 140 MM1420-35140590290
41.636-000KR 160 MM1435-50160590332
41-621-000KR 90 S135-1590590120 מ"מ

AR - לערבול תערובות ביטומניות, וחומרי ציפוי לאיטום ובידוד.
מחיראורך הידיתקוטר הידית במ"מקיבולת ערבול בק"גחיבורדגםמספר קטלוגי

40.140-000AR 170 HFHEXAFIX25-30170590206
40.141-000AR 170 MM1425-30170590206

LX - לערבול צבעים, צבעי ייסוד, צבעים אפוקסים, דבקים וחומרים נוזליים דלילים ודבקים אפוקסים
מחיראורך הידיתקוטר הידית במ"מקיבולת ערבול בק"גחיבורדגםמספר קטלוגי

40.108-000LX 120 HFHEXAFIX15-25120590156
40.970-000LX 120 MM1415-25120590156
40.950-000LX 90 S105-159050099 מ"מ
40.960-000LX 120 S1315-25120590140 מ"מ

DLX - מערבל טורבו כפול לערבוב חומרים דלילים כגון: צבעים, צבעים אפוקסים, צבעי ייסוד, דבקים 
אפוקסיים ודבקי בסיס דלילים

מחיראורך הידיתקוטר הידית במ"מקיבולת ערבול בק"גחיבורדגםמספר קטלוגי
40.109-000DLX 120 HFHEXAFIX20-40120590266
40.974-000DLX 120 MM1420-40120590266

FM - לערבוב חומרים דלילים כגון: צבעי קיר, חומרי ציפוי וגלזורות.
מחיראורך הידיתקוטר הידית במ"מקיבולת ערבול בק"גחיבורדגםמספר קטלוגי

40.102-000FM 120 HFHEXAFIX20-30120590220
40.884-000FM 100 MM1415-20100590178
40.886-000FM 120 MM1420-30120590220
40.881-000FM 80 S105-108040086 מ"מ

 40.882-000FM 100 S1310-25100590122 מ"מ

MKN - לערבול חומרים עם צמיגות נמוכה כגון גבס טיח וצבע
מחיראורך הידיתקוטר הידית במ"מקיבולת ערבול בק"גחיבורדגםמספר קטלוגי

40.117-000MKN 120 HFHEXAFIX15-25120590297
40.118-000MKN 140 HFHEXAFIX25-40135590318
40.119-000MKN 160 HFHEXAFIX30-60160590347
41.724-000MKN 120 MM1415-25120590297
41.754-000MKN 140 MM1425-40135590318
41.758-000MKN 160 MM1430-60160590347

ידיות ערבולידיות ערבול
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• עם בוכנה הידראולית הנושאת את משקל המערבל ומפחיתה את 	
הכוח שצריך להשקיע בזמן הערבול

• הופכת כל מערבל נייד למערבל נייח אוטומטי, ללא צורך בהחזקת 	
המערבל ביד

• 	 COLLOMIX מתאים לכל דגמי המערבלים מבית
XO1  XO4 , XO6 , XO DUE מסדרת ה

• מתכוונן למעלה ולמטה וכן לצדדים בקלות, לבחישה קלה ונוחה	

• חסכון כספי משמעותי בהשוואה למערבל אוטומטי	

• עיצוב מסיבי ואיכותי המותאם לתנאי שטח קשים, כולל 4 רגלים 	
חזקות

• קיפול קל ונוח, ידיות נשיאה,ומרכב קל משקל הופכים את הסטנד 	
לכלי חובה בכל עבודה

• עגלה ייחודית המאזנת את הדלי ומונעת שפיכה	

• מנגנון שפיכה מבוקר- ניתן לתפעול על ידי אדם אחד בלבד	

• מונע את הצורך להרים דליים כבדים	

• דיוק ונוחות משמעותיים בעבודה	

• 2 תפסניות המחזיקות את הדליים	

• מותאם לדליים של 65 ליטר	

• ניתן לשדרג להתאמה לדליים של 90 ליטר	

• )לא כולל דליים(	

• בנוי בצורה ייחודית המונעת שפיכה של מים	

• מותאם לידיות ערבול בקוטר של עד 160 מ"מ	

• שומר ומגן על המערבל ומאריך את חייו	

• דלי מסיבי בנפח של 30 ליטרים	

• ידיות אחיזה מקצועיות	

• משקל - 4.5 ק"ג	

משפך מתכוונן לדלי צבע

סטנד אוניברסלי למערבלים ידניים
חוסך זמן ואנרגיה רבים המושקעים בתהליך הערבול, ומפנה זמן וכוח לעבודות אחרות.

דלי לניקוי מהיר של ידיות ערבול
כל שצריך לעשות, הוא להכניס את ידית הערבול המלוכלכת לדלי מלא במים, 

להפעיל את המערבל החשמלי, ולאחר מספר שניות יתנקה מעצמו.

•עגלה מקצועית לנשיאת דלים עשויים מחומרים קשים ועמידים ביותר	

• מותאם לערבול חומרים שונים	

• ידיות חזקות במיוחד, עמידות לאורך זמן	

• מותאם למכונות הערבוב האוטומטיות 	
XM מסדרת

• מותאם לעגלת COLLOMIX בעזרת סט שדרוג	

• עשויים מחומרים קשים ועמידים ביותר	
• מותאם לערבול חומרים שונים	
• ידיות חזקות במיוחד, עמידות לאורך זמן	
• מותאם למכונות הערבוב האוטומטיות 	

COLLOMATIC מסדרת
• 	COLLOMIX מותאם לעגלת

• עשויים מחומרים קשים ועמידים ביותר	
• מותאם לערבול חומרים שונים	
• ידיות חזקות במיוחד, עמידות לאורך זמן	

דלי 90 ליטר - 60.252 דלי 60 ליטר - 60.403 דלי 30 ליטר - 60.173

דליים מקצועיים

• סטנד על גלגלים המותאם 	
לדליי צבע

• עם ידית לכוונון לשפיכה 	
מבוקרת ונוחה

• פיזור נוח ושווה של הצבע 	
לאורך המשטח הריצפתי
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TMS 2000 - דגם

מערבל אבקות קומפקטי
לערבול וערבוב אבקות וחומרים המגיעים בשק

• עיצוב קומפקטי - רוחב המערבל מינימלי ועובר בכל דלת, יכול לשמש 	
בכל אתר עבודה, עם גלגלים נוחים להובלה גם על מדרגות

• מרכב מסיבי - בנוי ומעוצב לעבודה בתנאי שטח קשים, עם שחיקה נמוכה 	
ביותר של בסיס הערבול.

• זרוע ערבוב - מקצועית עם 3 מערבלים נפרדים, בוחש ומערבל בייסודיות, 	
ובנוסף מגרד את פני השטח והקצוות מפני חומר ששקע ונדבק.

• רשת בטיחות - לערבוב בטוח ללא כל סכנה.	

• ניקוי קל - ניתן להוציא את המערבלים לניקוי ללא צורך במפתחות.	

• מדרגה לעליה - מאפשרת לשפוך את שק החומר בקלות.	

• פתח ליציאת החומר המעובד מלמטה.	

הפתרון המקצועי להכנה של מגוון חומרים המגיעים בשק, וצריכים ערבוב 
לשימוש אופטימלי בחומר. פשוט שמים את השק על הרשת,חותכים ושופכים 

אותו פנימה, מוסיפים נוזלים ומתחילים לערבל.

TMS 2000דגם
37.110מק"ט

100 ליטריםנפח המיכל
80 ליטריםנפח מיכל אפקטיבי

2.2 קילו וואטהספק מנוע
42 סל"דמהירות סיבוב/ערבול

104 ק"גמשקל 
69X119X72גודל/מימדים

63 ס"מגובה פתח יציאת החומר

POX-Sדגם
37.124מק"ט

65 ליטריםנפח המיכל
40 ליטריםנפח מיכל אפקטיבי

0.75 קילו וואטהספק מנוע
50 סל"דמהירות סיבוב
60X82X77מימדים בס”מ

48 ק”גמשקל

 POX-S - דגם

מערבל מסתובב אוטומטי
מיכל מסתובב עם מוט ערבול סטטי

• ערבול אפקטיבי ואוטומטי - מבלי שאף אחד מתעייף.	

• מתאים לערבוב של - בטון, מלט, טיח וחומרים צמיגים הדורשים ערבול קל.	

• ערבוב ללא התערבות - החומר מתערבב ואתה ממשיך בעבודתך.	

• מיכל מסתובב עם מנוע עצמאי - לקיצור זמן העבודה.	

• מגרד תחתית וקצוות - מנקה ומגרד את פני השטח והקצוות מפני חומר ששקע ונדבק.	

• מכסה בטיחות - חלקו העליון של הכלי מכוסה על ידי מכסה בטיחות, מפסק בטיחות 	
אוטומטי מפסיק את פעולת הערבוב במידה ופותחים את המכסה.

• מיכל חזק במיוחד - עשוי מחומרים עמידים במיוחד, מחוזק ומחוסם מותאם להובלה 	
עם עגלה ייעודית המחזיקה אותו בידיות למניעת שפיכה של נוזלים.

• נוח וקל להובלה ושינוע - מרכב קל משקל, נוח לשימוש בעזרת גלגלים עמידים.	

רב שימושי, פרקטי, ונוח לשימוש. מצויין לשימוש באתרי בניה ובשטח

מצב פתוח

מיכל מסתובב 
עם מנוע עצמאי

מצב עבודה - סגור

1112



AOX-S - דגם

מערבל מסתובב משולב עם מערבל חשמלי
מיכל מסתובב משולב עם מערבל אוטומטי, דו מנועי

• ערבול אפקטיבי ואוטומטי - מבלי שאף אחד מתעייף.	

• ערבול ללא התערבות - החומר מתערבב ואתה ממשיך בעבודתך.	

• מיכל מסתובב עם מנוע עצמאי - לקיצור זמן העבודה.	

• מערבל חשמלי - לערבוב מקצועי של מגוון רב של חומרים מקשים וצמיגים 	
ועד רכים ונוזליים כגון-מלט, טיח, טיט, צבעים, דבקים, רובה, ועוד.

• מגרד תחתית וקצוות - מנקה ומגרד את פני השטח והקצוות מפני חומר 	
ששקע ונדבק.

• מוביל חומר לערבול - בזמן סיבוב המיכל, מוביל מגרד התחתית את החומר 	
היישר למערבל החשמלי לערבול מסיבי נוסף.

• מכסה בטיחות - חלקו העליון של הכלי מכוסה על ידי מכסה בטיחות, מפסק 	
ביטחותי אוטומטי מפסיק את פעולת הערבוב במידה ופותחים את המכסה.

• מיכל חזק במיוחד - עשוי מחומרים עמידים במיוחד,מחוזק ומחוסם מותאם 	
להובלה עם עגלה ייעודית המחזיקה אותו בידיות למניעת שפיכה של נוזלים.

• נוח וקל להובלה ושינוע - מרכב קל משקל, נוח לשימוש בעזרת גלגלים 	
עמידים.

הפתרון המושלם לאתרי בניה קטנים ובינוניים, מערכת ייחודית המשלבת מיכל 
מסתובב עם יחידת הנעה עצמאית, וכן מערבל חשמלי, שניתן לחבר אליו 2 סוגים של 

מוטות ערבול. מאפשר ערבוב וערבול של מגוון רחב של חומרים בקלות ללא כל מאמץ. 

AOX-Sדגם 
37.123מק"ט

65 ליטריםנפח המיכל
40 ליטריםנפח מיכל אפקטיבי

0.75 קילו וואטהספק מנוע –מסובב המיכל
1 קילו וואטהספק מנוע-מערבל חשמלי

18 סל"דמהירות סיבוב מיכל
750 סל"דמהירות סיבוב מערבל חשמלי

60X82X87מימדים   בס"מ
51 ק"גמשקל

XM2דגם
39.014מק"ט

65 ליטריםנפח המיכל
50 ליטריםנפח מיכל אפקטיבי

1.1 קילו וואטהספק מנוע
150/770 סל"דמהירות סיבוב
84X73X107מימדים בס”מ

105 ק”גמשקל

 XM2 - דגם

מערבל אוטומטי - כל יכול! 
מומלץ לשימוש על ידי יצרני חומרים רבים!

• רב שימושי במיוחד - יכול לערבב את כל סוגי חומרי הבניין הדורשים ערבוב.	

• המיקסר האוטומטי עם ביצועי העל - מוצר קצה עליון, מותאם לעיבוד, 	
ערבול, וערבוב כל סוגי החומרים. חזק, מסיבי ועוצמתי, עם עיצוב מהפכני 

ושימושיות יוצאת דופן.

• מותאם לשימוש של אדם אחד בלבד - מעבד ומערבב בצורה אוטומטית 	
לחלוטין.

• גיר פלנטרי מסיבי - כוחו האדיר של המנוע מועבר דרך גיר פלנטרי גדול 	
במיוחד, במהירויות שונות ובמומנט פיתול עוצמתי.

• מוטות ערבול - ניתן לחבר מוטות ערבול שונים כאשר לכל חומר מתאים 	
מוט ערבול שונה, קל נוח לניקוי, כוונון גובה, עם מגרד תחתית וקצוות.

• 2 מהירויות עבודה. 	

• הילוך ראשון, מומנט גבוה - לעיבוד חומרים קשים וצמיגים. 	

• הילוך שני, מהירות גבוהה - לערבול מהיר של חומרים דלילים יותר.	

• טיימר אוטומטי - כיבוי עצמי לעבודה אוטומטית לחלוטין.	

• מיכל ערבול נשלף - בקלות ניתן להחליפו, ניקוי קל בלבד ואפשר להמשיך.	
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AOX-S + DLXAOX-S +KRPOX
 TMS

2000
 XM 2

בטון רטוב עם גרגרים 
בגודל 8 מ"מ

 Slightly moist concrete with
 grain size of -8 mmכןלאכן - 35 ליטרכן - 30 ליטרלא

בטון עם גרגרים בגודל 8 
מ"מ מקסימום

Concrete with max.
 grain size of 8 mmכןכןכן - 30 ליטרכן - 30 ליטרלא

כןכןכן - 40 ליטרכן - 35 ליטרלאCement screed טיח צמנטי

כןכןכן - 40 ליטרכן - 40 ליטרלאUniversal mortarטיח 

כןכןלאכן - 35 ליטרלאGypsum mortar טיח, גבס

כןכןכן - 25 ליטרכן - 25 ליטרלאLight masonry mortar טיח ללבנים

כןכןלאכן - 30 ליטרכן - 30 ליטרStucco mortar שפטכל סטוקו

כןלאלאכן - 40 ליטרכן - 40 ליטרGypsum plaster גבס

כןכןכן - 30 ליטרכן - 30 ליטרלאHeat-insulating plaster גבס לבידוד תרמי

גבס לציפוי משטחים 
חיצוניים עמיד במים

Air-entrained light
 exterior plasterכןכןכן - 30 ליטרכן - 30 ליטרלא

מלט\טיח דבק לאבנים 
טבעיות

Natural stone
 bedding plaster mortarכןכןכן - 30 ליטרכן - 30 ליטרלא

component pointing-2מלט /טיח דו רכיבי
 plaster mortar (-1,2 mm)כןכןלאכן - 30 ליטרכן - 30 ליטר

כןכןלאכן - 25 ליטרלאCenter bed mortar מלט\טיח למצע מרכזי

מלט\טיח דבק גמיש 
לאריחים

Tile cement
 (flexible mortar)כןלאלאכן - 25 ליטרלא

AOX-S + DLXAOX-S +KRPOX
 TMS

2000
 XM 2

Soft/free-flowingטיח רך עד נוזלי\דליל
 screed typesלאלאלאכן - 40 ליטרכן

Soft/free-flowingמלט רך עד נוזלי\ דליל
 mortar typesכןלאלאכן - 40 ליטרכן

מלט ודבק להדבקת 
לבנים

 Thin-bed mortar,
 adhesive for bricksלאלאלאכן - 30 ליטרכן - 35 ליטר

כןכןלאכן - 40 ליטרכן - 40 ליטרCreamy plaster types גבס במקרם צמיגי/קרמי

רובה על בסיס דבקים-
בסיס לגבס

Adhesive grouting
 compounds as plaster baseלאלאלאכן - 30 ליטרכן

כןלאלאכן - 25 ליטרכןTile cement דבק לאריחים

כןכןלאכן - 25 ליטרכןPointing mortar מלט להדגשה

Joint pouringתערובות נוזליות ליציקה
 compoundsלאלאלאכן - 30 ליטרכן - 30 ליטר

רובה על בסיס דבקים-
מצע לאריחים

Adhesive grouting
 compounds as slab/tile baseלאלאלאכן - 30 ליטרכן - 30 ליטר

רובה יציבה לאיטום על 
בסיס 2 מרכיבים

 2-component non-shrink
 grouting compoundsלאלאלאכן - 30 ליטרכן

לאלאלאכן - 25 ליטרכן - 25 ליטרLeveling compounds מדה מתפלסת

תערובת דבק אפוקסי עם 
חול

 2-component mixture of
 epoxy resin and sandכןלאלאכן - 30 ליטרכן

כןלאלאכן - 25 ליטרלאHeat-insulating cement מלט / טיח תרמי

High-performance mortar מלט מהיר התקשות
 (Flowstone)לאכןלאלאלא

Plastic-modified mortar טיח על בסיס פלסטי
 systems (PCC / ECC)כןלאלאכןלא

כןלאלאלאלאSteel fiber mortar טיח עם סיבי פלדה

סוג החומר:
חומר משחתי עד חומר פלסטי

סוג החומר:
רך עד נוזלי

Consistency range:
very pasty to plastic

Consistency range:
soft to self-spreading

טבלת חומרים הניתנים לערבול
  Collomatic - במכונות אוטומטיות
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הפתרון המושלם לערבול 
חומרים בכל אתר עבודה

1718



info@delco.co.il | 08-9322999 :חבצלת החוף 3, יבנה ת.ד. 13124 | טלפון: 08-6992777 | פקס

www.delco.co.il

שרות ואחריות:
חברת דלקו יבואנים בע"מ היא היבואנית הרשמית והבלעדית

,  ו-   של כלי העבודה החשמליים מבית 
 

אבני הייסוד של חברתינו הינם: חדשנות טכנולוגית, אחריות מקיפה ושירות מקצועי
לשירות לקוחותינו עומדים מעבדת שירות וטכנאים מיומנים וכן מערך לוגיסטי מתקדם המבטיחים שירות יעיל ומהיר.


