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Slipemaskin i 
verdensklasse:
Den nye Collomix 
slipemaskinenen 
med fantastisk god 
ytelse og kvalitet.

Collomix CMG 1700

Helt ny maskin 
med 1700 watt

motor



Moderne teknologi for overbevisende ytelse og holdbarhet. 

1700 watt motor for en ny dimensjon av ytelse. 

En ny standard for moment, utbytte og overbelastnings- 

kapasitet; gjør jobben raskt og effektivt. 

Høy slipeeffekt på betong, takket være diamantslipekopper av 

høy kvalitet.

Optimalisert kjølesystem: Optimal luftkjøling av motor,  

utblåsning i god avstand fra håndtaket og optisk varsel- 

indikator for overbelastning.

Beskyttelseskappe med støvsugertilkobling.

Fremre del av beskyttelseskappen er bevegelig, for enkelt å  

kunne slipe mot vegger og kanter.

Gummilameller rundt beskyttelseskappen, for støvfri sliping 

når støvsuger benyttes.

Justerbart håndtak gjør slipemaskinen enkel å benytte for 

enhver bruker.

Spindellås for enkelt og hurtig bytte av slipekopp.

Moderne motorteknologi: Mykstart, start- og overbelastnings-

beskyttelse, gjeninnkoblingssperre.

2 års garanti. 

Det må benyttes støvsuger sammen med slipemaskinen. Vi 

anbefaler å benytte en industristøvsuger av høy kvalitet. Bruk 

uten støvsuger kan føre til skade på motor og drivverk.

  

  

 

 

  



 

  

 

 



 

  

 



For å slipe ned og fjerne lim og limrester fra gulv; for å polere betong og 
støpte overflater; for forskalingsskjøter, belegg og malig; for å slipe og 
polere mineralske overflater.

Optisk varselindikator for pålitelig ytelse.

Fremre del av beskyttelseskappen er  
bevegelig, for enkel sliping mot vegger.

Beskyttelseskappe med gummilameller og 
støvsugertilkobling.

MED NY TEKNOLOGI OG FANTASTISK 
YTELSE, FOR DET ABSOLUTT BESTE 
RESULTATET

Betongslipemaskin CMG 1700



Effekt: 1700 watt

Volt: 230 V / 50 Hz

rpm (uten belastning): 9600 min-1

Ø slipekopp: 125 mm, Ø 22,2 mm, h: 22 mm

Vekt  (uten slipekopp): 3,0 kg

Kabel: 4,0 m;  H 07 RN-F 2 x 1mm

Ø støvsugertilkobling: Ø 35 mm

Slipekopp: BST 125 (f. betong)

Inkludert: Koffert, „pin type“ fastnøkkel

Art. nr.: INT: 19.200 | NOR: 140517

EAN: 4011024192004

Art. nr. gummilamell: INT: 19.286 | NOR: 140518

Teknisk data:

Betong Flislim Støp

Helt ny motorteknologi, for 
bedre ytelse og holdbarhet. 
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