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DE BESTE IN MIXEN EN MENGEN
Swinko garandeert voor elke mengklus een solide en
betrouwbare machine. Dit originele Nederlandse merk
biedt een geweldig assortiment aan mixers, menggardes,
meng-units en bijbehorende accessoires.
Over elk detail uit dit uitgekiende assortiment is uitvoerig
nagedacht om een zo ergonomisch mogelijk product te
kunnen vervaardigen.
Er zijn mixers verkrijgbaar met verschillende posities van
de handgrepen, waardoor iedereen zijn eigen keuze kan
maken. De robuuste mixers kunnen tegen een stootje en
zijn geschikt voor iedere klus.
Kies voor Swinko als u zoekt naar een duurzame
investering en de beste en voordeligste in zijn prijsklasse.
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HANDMIXERS

Innovatie in ontwerp en technologie
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1	Behuizing - polyamide
glasvezel versterkt - licht en robuust

9

10

2	Kap*
labyrint geleiding - bescherming tegen stof, vuil,
stenen etc.
3	Motor
krachtig, lange levensduur
4	Elektronische schakelaar
beschermd tegen stof*. Soft-start. Traploze regeling
van het toerental voor rustige aanloop, voorkomt
spatten
5	Metalen rondom beugel*
robuust, eenvoudig weg te leggen, comfortabel
gebruik
6	Handgrepen
ergonomisch trapezium ontwerp* - grote afstand
tussen handgrepen, comfortabele, veilige geleiding

7	Stoot- en beschermelementen*
bescherming tegen beschadiging
8	PUR-bouwplaats kabel*
voor extreme omstandigheden
9	2 Versnellingen*
duurzaam, ontworpen om te mixen
10	Schroefdraad aansluiting
optimale krachtoverbrenging door M14 gereedschap
opname, gebalanceerde hoofdas, voor eenvoudig
wisselen van menggarde

* niet aanwezig op alle modellen
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MXT 100.1
MADE IN

mixer inclu si e f g a r d e

GERMANY

1100 Watt
DESIGNED IN

GERMANY

MXT 100/2
MADE IN

mixer inclusief garde

GERMANY
1100
Watt
DESIGNED IN

GERMANY

De universele basis mixer

De universele 2-versnellingen basis mixer

Universele basis mixer voor de professional die werkzaam is in de
droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger.
Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en
gemiddelde viscositeit, bijv. verf, lijm, vul- en egalisatiemiddelen,
tegellijm en kant-en-klare pleisters.

Universele 2-versnellingen basis mixer voor de professional die
werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor
of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen
met lage en gemiddelde viscositeit bijv. verf, lijm, vul- en
egalisatiemiddelen, tegellijm en kant-en-klare pleisters.

Producteigenschappen:
• Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt
spatten
• M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde
hoofdas
• Ergonomische kunststof beschermbeugel

Producteigenschappen:
• Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt
spatten
• M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde
hoofdas
• Ergonomische kunststof beschermbeugel

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120
met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074.

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120
met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074.

230 Volt

230 Volt

0-580
tr/min.

0-230 / 0-410
tr/min.

tot 40 kg

tot 50 kg

M14

M14

tot
120 mm

tot
140 mm

3,9 kg

4,2 kg

Artikelnummer: 10.100.16
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Artikelnummer: 10.100.18

MXT 110 B
mixer inclu si e f g a r d e

1100 Watt

MAATEMMER
accessoire

MADE IN

MADE IN

GERMANY

DESIGNED IN

De universele basis mixer met beschermbeugel
GERMANY
Universele basis mixer voor de professional die werkzaam is in de
droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger.
Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en
gemiddelde viscositeit, bijv. verf, lijm, vul- en egalisatiemiddelen,
tegellijm en kant-en-klare pleisters.
Producteigenschappen:
• Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt
spatten
• M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde
hoofdas
• Ergonomische metalen beschermbeugel
Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120
met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074.

10 Liter
GERMANY

DESIGNED IN

De universele maatemmer
met volumeaanduiding

GERMANY

Transparante kunststof
maatemmer met draagbeugel
en volumeaanduiding op de
buitenkant. Voor optimale
waterdosering bij tegellijmen,
mortels en nivelleermassa’s in
poedervorm. De maatemmer
is ook makkelijk om uw
handgereedschap, zoals troffel,
spaan, spons, voegbord etc. in
mee te nemen.
Deze kunststof emmer kan in
zijn geheel gerecycled worden.

Artikelnummer: 00.009.23

230 Volt

0-500
tr/min.

EMMERHULP
accessoire
MADE IN

GERMANY
tot 40 kg

M14

tot
120 mm

4,7 kg

Artikelnummer: 10.100.20

DESIGNED IN

De praktische houder voor menggardes,
GERMANY
kwasten, troffels en schrapers
Bij het werken met verf, mortel en lijm bestaat
altijd het risico op vlekken rond de werkplek.
Om deze te vermijden, biedt de speciale
emmerhulp een slimme oplossing. Deze
wordt simpelweg op de rand van de emmer
geklikt. Door de speciale vorm past hij op
bijna iedere emmer. Vanaf nu kunnen vieze
menggardes, kwasten, troffels en schrapers
worden geplaatst op de emmerhulp aan de
rand van de emmer en gemakkelijk afdruipen.
Bovendien kan de emmerhulp gebruikt
worden als wandhouder voor uw gereedschap.

Artikelnummer: 11.350
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EHR 20/2.6 S
mixer exclu si e f g a r d e

1300 Watt
MADE IN

EHR 20.1 R
mixer inclusief garde

1300 Watt
MADE IN

GERMANY

GERMANY

De veelzijdige ergonomische mixer GERMANY

DESIGNED IN

De krachtvaste ergonomische mixerGERMANY

Veelzijdige 2-versnellingen mixer voor de professional die
werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor,
vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen
van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv.
spachtelputz, gips, vul- en egalisatiemiddelen, tegellijm, kant-enklare specie, pleisters en gietmortels.

Krachtvaste mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw,
als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek.
Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en
hoge viscositeit, bijv. spachtelputz, gips, vul- en egalisatiemiddelen,
tegellijm, kant-en-klare specie, pleisters en gietmortels.

Producteigenschappen:
• Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart
toerental regeling, voorkomt spatten
• 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
• M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde
hoofdas
• Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te
leggen en te transporteren
• Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming

Producteigenschappen:
• Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart
toerental regeling, voorkomt spatten
• Bij elk toerental de hoogste krachtoverbrenging - optimaal mengen
• M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde
hoofdas
• Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te
leggen en te transporteren
• Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming
Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model
M-140 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.088.

230 Volt

230 Volt

0-250 / 0-450
tr/min.

250-580
tr/min.

tot 50 kg

tot 50 kg

M14

M14

tot
140 mm

tot
140 mm

5,1 kg

4,9 kg

Artikelnummer: 10.009.04
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DESIGNED IN

Artikelnummer: 10.008.01

EHR 23/2.5 S
mixer exclu si e f g a r d e

1800 Watt

EHR 23/2.3 GS
mixer exclusief garde

MADE IN

MADE IN

GERMANY

DESIGNED IN

1800 Watt
GERMANY

DESIGNED IN

De krachtige ergonomische mixer GERMANY

De krachtige traditionele mixer

Krachtige 2-versnellingen mixer voor de professional die
werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor,
vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het
mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit, bijv. vul- en
egalisatiemiddelen, gips, tegellijm, kant-en-klare specie, pleisters,
gietmortels, epoxyharsen, kitten en granulaten.

Krachtige 2-versnellingen mixer voor de professional die
werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor,
vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het
mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit, bijv. vul- en
egalisatiemiddelen, gips, tegellijm, kant-en-klare specie, pleisters,
gietmortels, epoxyharsen, kitten en granulaten.

Producteigenschappen:
• Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart
toerental regeling, voorkomt spatten
• 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
• M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde
hoofdas
• Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te
leggen en te transporteren
• Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming

Producteigenschappen:
• Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt
spatten
• 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
• M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde
hoofdas
• Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip

GERMANY

230 Volt

230 Volt

0-250 / 0-580
tr/min.

0-250 / 0-580
tr/min.

tot 80 kg

tot 80 kg

M14

M14

tot
180 mm

tot
180 mm

6,9 kg

5,8 kg

Artikelnummer: 10.052.06

Artikelnummer: 10.049.06
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EHR 15.2 SB
mixer inclu si e f g a r d e

1050 Watt

EHM 162 S
mixer inclusief garde

MADE IN

MADE IN

GERMANY

De compacte mixer

DESIGNED IN

GERMANY

Compacte mixer voor de professional die werkzaam is in de
droogbouw, als schilder, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele
techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met
gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. vul- en egalisatiemiddelen,
tegellijm en kant-en-klare pleisters.
Producteigenschappen:
• Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt
spatten
• M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde
hoofdas
• Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te
leggen en te transporteren
• Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip
Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120
met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074.

GERMANY

De regelbare mixer

DESIGNED IN

GERMANY

Regelbare mixer voor de professional die werkzaam is in de
droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de
civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met
hoge viscositeit, bijv. vul- en egalisatiemiddelen, gips, tegellijm,
kant-en-klare specie, pleisters, gietmortels, epoxyharsen, kitten
en granulaten.
Producteigenschappen:
• Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt
spatten
• M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde
hoofdas
• Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te
leggen en te transporteren
• Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip
Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model
M-160 linksdraaiend met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.089.

230 Volt

230 Volt

0-450
tr/min.

0-430
tr/min.

tot 40 kg

tot 80 kg

M14

M14

tot
120 mm

tot
200 mm

3,1 kg

6,0 kg

Artikelnummer: 10.061.02
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2000 Watt

Artikelnummer: 10.065.01

EZR 24 R R/L
dwangmixe r i n c lu si e f
set in s t ee kg a r d e s

1800 Watt

SET MENGGARDES
VOOR DE DWANGMIXER

MADE IN

GERMANY

De meest krachtige dwangmixer

DESIGNED IN

GERMANY

Krachtige dwangmixer voor de professional die werkzaam is in
de droogbouw, als tegelzetter, schilder, stukadoor, hovenier,
vloerenlegger of in de civiele techniek.
Rechtsom: mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit en
taaie materialen, bijv. tegellijm, kant-en-klare specie en pleisters,
epoxyharsen, kitten, granulaten en meercomponentenmateriaal.
Linksom: mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde
viscositeit, b
 ijv. verf, spachtelputz, vul- en egalisatiemiddelen.
Producteigenschappen:
• 2 tegen elkaar indraaiende gardes, daardoor eenvoudig mengen
• Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart
toerental regeling, voorkomt spatten
• Regelbaar toerental
• Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te
leggen en te transporteren
• Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming

Artikelnr. Type

Capaciteit Diameter Ø hoogte
Lengte
mengkorf

11.109

X-200 20 - 40 kg 200 mm

140 mm

600 mm

11.110

X-220 20 - 60 kg 220 mm

265 mm

600 mm

11.112

X-230 20 - 80 kg 230 mm

180 mm

600 mm

De dwangmixer is uitgerust met een handige
rechts-linksom schakelaar en heeft daarmee
2 mengwerkingen, zonder gardes te wisselen!

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief set
insteekgardes model X-230 met een lengte van
600 mm, art.nr. 11.112.
230 Volt

180-440
tr/min.

tot 80 kg

Rechtsom

Linksom

Insteekgarde
met stift

Accessoires voor de dwangmixer
Artikelnr.

tot
230 mm
11.310

Omschrijving
Cylinderstift van verzinkt staal, voor
het vastzetten van de gardes op de
dwangmixer. Afmeting: Ø 5 x 25 mm.
Let op: enkel in combinatie met de
O-ring, die de stift op zijn plek houdt.

7,1 kg
11.315

Artikelnummer: 10.087.21

O-ring van rubber, voor het borgen
van de cylinderstift. Afmeting: Ø 5 mm.
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EHR 750 B
mixer inclu si e f g a r d e
en v e r le n g s ta a f

0,75 kW / 1,0 PS

MXT 100 A
MADE IN

mixer inclusief garde
en verlengstaaf

MADE IN

DESIGNED IN

GERMANY

De sterke benzinemixer

DESIGNED IN

GERMANY

Sterke benzinemixer voor de professional die werkzaam is als
wegenbouwer, hovenier of in de civiele techniek. Geschikt
voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge
viscositeit, bijv. tegellijm, kant-en-klare specie en pleisters.
Bespaart de inzet van een aggregaat op plaatsen waar geen
elektriciteit aanwezig is. Veel krachtiger dan accu’s bij langere
mengtijden.
Producteigenschappen:
• 4-takt verbrandingsmotor
• Snelstartsysteem, elektronische ontsteking
• M14 binnendraad
• Rustige loop, milieuvriendelijker, beperkte emissie uitstoot en
benzineverbruik in vergelijk met 2-takt motoren
Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model
M-140 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.083 en 150 mm
verlengstaaf, art.nr. 11.295.

4-takt
benzinemotor

0-450
tr/min.

tot 80 kg

GERMANY

De handige accumixer
Handige accumixer voor de professional die werkzaam is in de
droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger.
Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en
gemiddelde viscositeit, bijv. verf, lijm, vul- en egalisatiemiddelen,
tegellijm en kant-en-klare pleisters.
Producteigenschappen:
• Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling,
voorkomt spatten
• Accu Li-ion 18 Volt - 5,0Ah (90,0Wh) en acculader 230 Volt
• M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde
hoofdas
• Ergonomische kunststof beschermbeugel
Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120
met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074, 150 mm verlengstaaf,
art.nr. 11.295, 2 accu packs (5,0Ah), art.nr. 10.100.08 en acculader,
art.nr. 10.100.09.

18 Volt

0-540
tr/min.

tot 40 kg

M14

M14

tot
140 mm

tot
120 mm

8,9 kg

3,5 kg

Artikelnummer: 10.063.05
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18VGERMANY
- 5,0 Ah

Artikelnummer: 10.100.07

TOEPASSINGSOVERZICHT MENGGARDES

Artikelnummer
11.015

Capaciteit

Diameter Ø

Lengte

Aansluiting

Voor mixer

Meng materiaal

1 - 5 kg

40 mm

300 mm

Ø 6 mm

boormach. 300W

Lakken
(Muur) verven
Lijmen

11.002
11.004
11.005.01
11.007
11.010

1 - 5 kg
5 - 15 kg
15 - 50 kg
25 - 75 kg
30 - 100 kg

55 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm

350 mm
350 mm
500 mm
590 mm
500 mm

Rond Ø 7 mm
Rond Ø 7 mm
6-kant  10 mm
M14
M14

boormach. 300W
boormach. 400W
boormach. 500W
EHR 15 / MXT
EHR 15 / MXT

Lakken
(Muur) verven
Lijmen
Epoxyharsen

11.008
11.012
11.011

25 - 75 kg
30 - 80 kg
60 - 100 kg

120 mm
150 mm
160 mm

590 mm
595 mm
600 mm

M14
M14
M14

R

11.050
11.052
11.055
11.055.10
11.057
11.060

4 - 10 kg
5 - 15 kg
10 - 25 kg
15 - 30 kg
10 - 25 kg
15 - 30 kg

70 mm
85 mm
100 mm
120 mm
100 mm
120 mm

400 mm
400 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm

6-kant
6-kant
6-kant
6-kant

D

11.017
11.018
11.021
11.029
11.030
11.031
11.031.60
11.032
11.033
11.034
11.034.01

15 - 25 kg
15 - 25 kg
20 - 50 kg
30 - 100 kg
30 - 100 kg
30 - 100 kg
30 - 100 kg
30 - 100 kg
30 - 100 kg
30 - 100 kg
30 - 100 kg

130 mm
130 mm
140 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm

600 mm
600 mm
740 mm
425 mm
740 mm
740 mm
600 mm
850 mm
850 mm
740 mm
640 mm

11.063
11.065
11.067

2 - 6 kg
5 - 10 kg
10 - 20 kg

70 mm
85 mm
100 mm

11.066
11.069
11.073
11.074
11.075
11.077

5 - 10 kg
15 - 25 kg
10 - 20 kg
15 - 25 kg
25 - 40 kg
30 - 100 kg

11.081
11.082
11.083
11.084
11.085
11.086

DIK - VLOEIBAAR

DUN - VLOEIBAAR

H

L

Z

M

 8 mm
 8 mm
 10 mm
 10 mm
M14
M14

EHR 15 / MXT
EHR 15 / MXT
EHR 15 / MXT
boormach. 400W
boormach. 400W
boormach. 500W
boormach. 900W
EHR 15 / MXT
EHR 15 / MXT

Lakken
(Muur) verven
Voegenmassa
Kleef- en egalisatiemortel
Kant-en-klaar stuc

6-kant  11 mm
M14
M14
M14
MK 2
M14
M14
MK 2
M14
M18x2,5
M18x2,5

boormach. 900W
EHR 15 / MXT
EHR 20
EHR 23 / EHM 162
boormach. 1800W
EHR 23 / EHM 162
EHR 23 / EHM 162
boormach. 1800W
EHR 23 / EHM 162
mixer 1800W
mixer 1800W

Mortel (vezelhoudend)
Kleef- egalisatiemortel
Gips
Kalk
Voegenmassa
Kant-en-klaar stuc

400 mm
400 mm
600 mm

6-kant  8 mm
6-kant  8 mm
6-kant  10 mm

boormach. 400W
boormach. 500W
boormach. 500W

95 mm
120 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm

500 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm

6-kant  8 mm
6-kant  10 mm
M14
M14
M14
M14

boormach. 500W
boormach. 900W
EHR 15 / MXT
EHR 15 / MXT
EHR 20
EHR 23 / EHM 162

(Muur) verven
Tegellijm
Voegenmassa
Kleef- en egalisatiemortel
Sierpleisters
Kant-en-klaar stuc
Granulaten

20 - 50 kg
20 - 50 kg
30 - 60 kg
30 - 80 kg
60 - 100 kg
60 - 100 kg

120 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm

600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm

6-kant  10 mm
M14
M14
M14
M14
M14

boormach. 900W
EHR 20
EHR 20
EHR 23 / EHM 162
EHR 23 / EHM 162
EHR 23 / EHM 162

11.090
11.091
11.092

20 - 50 kg
30 - 60 kg
30 - 80 kg

120 mm
140 mm
160 mm

600 mm
600 mm
600 mm

M14
M14
M14

EHR 20
EHR 20
EHR 23 / EHM 162

11.087
11.088
11.089

20 - 50 kg
30 - 60 kg
30 - 80 kg

120 mm
140 mm
160 mm

600 mm
600 mm
600 mm

M14
M14
M14

EHR 20
EHR 20
EHR 23 / EHM 162

11.047

50 - 100 kg

150 mm

740 mm

M14

EHR 23 / EHM 162

Epoxyharsen
Kleef- en egalisatiemortel
Taaie lijmen
Plamuurmassa’s

11.154
11.156
11.157

5 - 10 kg
5 - 25 kg
5 - 25 kg

90 mm
120 mm
120 mm

400 mm
600 mm
740 mm

6-kant  6 mm
6-kant  11 mm
M14

boormach. 500W
boormach. 900W
EHR 15 / MXT

Egalisatiemortel
Epoxyharsen
(Tegel) lijmen
Plamuurmassa’s
Lijm- en afdichtingsstoffen

11.155

5 - 25 kg

120 mm

600 mm

M14

11.182

5 - 25 kg

120 mm

450 mm

Rond Ø 10 mm

11.189
11.180

5 - 50 kg
20 - 50 kg

150 mm
160 mm

595 mm
600 mm

M14
M14

TAAI

E

K

U

= linksdraaiend

= RVS

Mortel (vezelhoudend)
Kleef- en egalisatiemortel
Gips
Kalk
Cement
Beton
Sierpleisters
Voegenmassa
Kant-en-klaar stuc

RVS te gebruiken voor
levensmiddelen en chemicaliën

EHR 15 / MXT

boormach. 900W
EHR 23 / EHM 162
EHR 23 / EHM 162

Bitumen
Afdichtmateriaal
Isolatiemateriaal

= zonder ring
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KUIPVERHOGER MAXI
tot 160 liter

exclu si e f k u i p

De universele kuipverhoger
Verstelbaar en daarom geschikt voor alle modellen emmers en
kuipen tot 160 liter. Verrijdbaar d.m.v. 4 robuuste zwenkwielen
waarvan 2 met rem. De kuipverhoger is inklapbaar om gemakkelijk
te kunnen vervoeren. Voldoet aan de vernieuwde Arbo-richtlijnen.
eenvoudig
verstelbaar

ERGONOMIE
bescherming voor de rug tijdens het werk

De snelwissel adapter en diverse verlengstukken zijn een ideaal
systeem om de mixer aan de individuele lengte van de gebruiker
aan te passen. Daarnaast zorgt de snelwissel adapter er voor dat
menggardes snel en eenvoudig te wisselen zijn zonder gebruik
te maken van gereedschap.

400 mm
v.a. grond

inklapbaar

wieldiameter
100 mm

conform
de arbowet

tot 160 kg

9,3 kg

Artikelnummer: 11.500.01

De korte garde, bijv. model D-180 met een lengte van 425 mm,
art.nr. 11.029, is precies afgestemd op gebruik met de maxi
kuipverhoger.
Voor een hogere menghouding adviseren wij een verlengstuk,
bijv. de 150 mm, art.nr. 11.295.

M14 Snelwissel adapter (voor mixers M14 binnendraad en menggardes M14 buitendraad)
Artikelnummer

Omschrijving

12.030.00

Snelwissel adapter M14 met inzetstuk

12.030.05

Inzetstuk voor snelwissel adapter M14
(voor menggarde M14 buitendraad)

12.030.10

Snelwissel adapter set M14 met twee inzetstukken

Adapter/verlengstukken
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Artikelnummer

Aansluiting

Geschikt voor merk:

12.044

5/8“ binnendraad - M14 binnendraad

bijv. Bosch, Makita

12.042

½” binnendraad - M14 binnendraad

bijv. Baier

12.042.10

½” buitendraad - M14 buitendraad

bijv. Hikoki

12.043

M14 binnendraad - M14 binnendraad

bijv. Festool

12.045

M18 binnendraad - M14 binnendraad

bijv. Flex, Pft

12.048

5/8“ buitendraad - M14 binnendraad

12.070

MK 2 - M14 binnendraad

bv. zware boormachines

12.070.10

MK 3 - M14 binnendraad

bv. zware boormachines

12.051

M14 buitendraad - B 18

bijv. boorkop

12.042.20

M14 binnendraad - SDS-plus

bijv. hamerboor

11.295
11.300

Verlengstukken

150 mm
250 mm

Kenmerken van de
snelwissel adapter:
• de menggarde kan gewisseld worden
met de insteek snelwissel adapter,
zonder gebruik van gereedschap
• snel wisselen van de menggarde voor
verschillende materialen
•e
 envoudig schoonmaken van de
menggarde
• montage voor alle mixers M14
binnendraad
Gebruik: Schroef de koppeling van de
snelwissel adapter in de mixer en sluit
de menggarde aan, om te verwijderen
trekt u de capsule op de koppeling terug.

AUTOMIX 1801
mengsystee m m e t m i x e r
op verrijdbaa r o n d e r st e l

1500 Watt
MADE IN

AUTOMIX 90
mengsysteem met mixer
en verrijdbare kuip

1500 Watt
MADE IN

GERMANY

GERMANY

Het mobiele mengsysteem tot 50 kgGERMANY

DESIGNED IN

Het mobiele mengsysteem tot 80 kgGERMANY

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de
droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, hovenier, vloerenlegger
of in de civiele techniek.
Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en
hoge viscositeit, bijv. vul- en egalisatiemiddelen, tegellijm, kanten-klare specie, pleisters, cement en beton.

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de
droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, hovenier, vloerenlegger of
in de civiele techniek.
Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en
hoge viscositeit, bijv. vul- en egalisatiemiddelen, tegellijm, kanten-klare specie, pleisters, cement en beton.

Producteigenschappen:
• Krachtige universele motor
• Tegen stof beschermde schakelaar
• Mechanische slipkoppeling
• Geïntegreerd onderstel met trekstang - mobiele inzet van het
mengsysteem
• Zonder gereedschap splitsen van motor en onderstel
• Laag gewicht, compacte afmetingen - eenvoudig transport en
ruimtebesparende opslag
• Beschermrooster - eenvoudig legen van zakken
• Scharnierende machinearm - eenvoudig wisselen van kuip
• Blokkering van de kuip tijdens mengen - veilig stabiel gebruik

Producteigenschappen:
• Krachtige universele motor
• Tegen stof beschermde schakelaar
• Mechanische slipkoppeling
• Geïntegreerd onderstel met trekstang - mobiele inzet van het
mengsysteem
• Zonder gereedschap splitsen van motor en onderstel
• Veiligheidsschakelaar - schakelt uit bij het openen van het
beschermrooster
• Hermeng functie - druk de speciale vergrendelingspal in en
kantel de mixer in het reeds gemengde materiaal, de mixer kan
nu verder mengen
• Blokkering van de kuip tijdens mengen - veilig stabiel gebruik

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief
garde met een lengte van 360 mm, art.nr. 11.130
en 65 liter kuip, art.nr. 13.010.
230 Volt

DESIGNED IN

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief
garde met een lengte van 420 mm, art.nr. 11.130.20
en 90 liter kuip, art.nr. 13.011.

230 Volt

50
tr/min.

50
tr/min.

tot 50 kg

tot 80 kg

M20 inwendig

M20 inwendig

440 mm

490 mm

26,5 kg

35 kg

Artikelnummer: 10.090.21

Artikelnummer: 10.090.40
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TWINMIX 1800 T
mengsyste e m i n c lu si e f
g a rdes en trans p o r t wag e n

1800 Watt
MADE IN

GERMANY

Het mengsysteem tot 50 kg

DESIGNED IN

GERMANY

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de
droogbouw, als tegelzetter, hovenier, vloerenlegger of in de
civiele techniek.
Geschikt voor het homogeen en klontvrij mengen van bouwstoffen
met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. vul- en egalisatiemiddelen,
tegellijm, kant-en-klare specie, pleisters, cement en beton.

De ideale accessoire voor de Twinmix 1800 T
Art.nr. 10.090.62
• Timer voor het instellen van de
benodigde mengtijd
• Snel, zonder onderbreking
werken bij het gebruik van
meerdere transportwagens
• Spaart tijd en kosten
• Vermindert het risico dat het
materiaal te snel uithardt in
een nat-in-nat cyclus

Producteigenschappen:
• Motor elektronisch - soft start
• Constant toerental, temperatuurbewaking en motor
uitschakeling bij overbelasting
• Tegen stof beschermde schakelaar
• Transportwagen - mobiele inzet van het mengsysteem
• Menggarde met schraper en sneldraaiende menggarde voorkomt afzetting van materiaal aan de kuipwand
• Mengfunctie met gereduceerd toerental
Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief menggardes
met een lengte van 360 mm, art.nr. 11.130.50 en 11.130.55,
transportwagen, art.nr. 10.090.60 en kuip. Zie pagina 17.

230 Volt

20-36 / 250-450
tr/min.

tot 50 kg

M14

410 mm

70 kg

Artikelnummer: 10.090.51
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Transport kiepwagen leverbaar als accessoire, art.nr. 10.090.61

Bescherming van de gezondheid bij het
mengen
Schadelijke stoffen (bijv. kwartsstof) moeten m.b.v. een stofzuiger
klasse M afgezogen worden.
Voor een stofvrije werkomgeving bevelen wij een M-stofzuiger uit
de Eibenstock DSS serie aan, in het bijzonder bij binnengebruik.

FLOORMIX 2300
mengsyste e m i n c lu si e f
g ardes en verri j d b a re k u i p

2300 Watt
MADE IN

GERMANY

Het mengsysteem tot 150 kg

DESIGNED IN

GERMANY

Perfect resultaat

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de
droogbouw, als tegelzetter, vloerenlegger.
Geschikt voor het homogeen en klontvrij mengen van tegelegalisatie,
(dunvloeibare) vloeregalisatiemiddelen, vezelversterkte pleisters.
Producteigenschappen:
• Motor elektronisch - soft start
• Constante toerental, temperatuur en overstroombeveiliging
• Tegen stof beschermde en beveiligde schakelaar - voor niet
onbedoeld inschakelen
• Speciale garde - voorkomt klontvorming en afzetting van
materiaal op de bodem en aan de wand
• Geïntegreerd onderstel met 4 zwenkwielen - mobiele inzet van
het mengsysteem - uitgieten en rijden in één beweging
• Zonder gereedschap splitsen van motor en mengunit eenvoudig schoonmaken
• Mengfunctie met gereduceerd toerental en optimale aanpassing
van het toerental voor het te mengen materiaal
Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde met een
lengte van 680 mm, art.nr. 11.130.60 en 110 liter kuip,
art.nr. 13.013.
230 Volt

70/130/160/280
tr/min.

tot 110 liter

M16

370 mm

Uitgebalanceerd zwaartepunt,
waardoor het mengsysteem
eenvoudig te kantelen is en
er nauwkeurig gedoseerd kan
worden.
Door de compacte afmeting
is het systeem eenvoudig te
manoeuvreren. Het uitgieten
verloopt optimaal door de
schenktuit.

kg
150
125
100
75
50

48 kg
25

Artikelnummer: 10.090.65
Concurrentie Swinko

Eenvoudig schoon te maken
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TOEPASSINGSOVERZICHT MENGSYSTEMEN

Type

Automix 1801

Automix 90

Twinmix 1800 T

Floormix 2300

50 kg (max)

80 kg (max)

50 kg (max)

150 kg (max)

Egalisatiemortel

4+5

6

Renovatiemortel

4+5

6

Toepassingen

Tegellijm

1

3

4+5

Dunbedmortel

1

3

4+5

Metselmortel

1

3

4+5

Pleister

2

3

4+5

Vloermortel

2

3

4+5

Cement/beton

2

3

4+5

materiaal

3

4+5

Afdichtingsmateriaal

3

4+5

2 componenten-

1

2

3

4

5

6

Automix 1801

Automix 1801

Automix 90

Twinmix 1800 T

Twinmix 1800 T

Floormix 2300

(leverbaar als
accessoire)
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MENGGARDES EN ACCESSOIRES VOOR MENGSYSTEMEN

Artikelnummer

Capaciteit

Diameter Ø

Lengte

Aansluiting

Voor mixer

1

11.130

50 kg

440 mm

360 mm

M20

Automix 1801

2

11.130.10

50 kg

440 mm

420 mm

M20

Automix 1801

3

11.130.20

80 kg

490 mm

420 mm

M20

Automix 90

4

11.130.50

20 - 80 kg

410 mm

360 mm

speciaal

Twinmix 1800 T

11.130.51

t.b.v. 11.130.50 (wordt geleverd per 3 stuks)

Twinmix 1800 T

5

11.130.55

20 - 80 kg

160 mm

360 mm

M14

Twinmix 1800 T

6

11.130.60

150 kg

370 mm

680 mm

M16

Floormix 2300

Artikelnummer

Omschrijving

Voor mixer

10.090.60

Transportwagen met 2 grote wielen
(incl. kuip)

Twinmix 1800 T

10.090.61

Transport kiepwagen met 4 wielen,
waarvan 2 zwenkwielen (incl. kuip)

Twinmix 1800 T

13.010

Kuip, inhoud 65 liter

Automix 1801
Twinmix 1800 T

13.011

Kuip, inhoud 90 liter

Automix 90

13.013

Kuip, inhoud 110 liter

Floormix 2300

10.090.45

Transportwagen met 3 wielen,
waarvan 1 zwenkwiel (excl. kuip)

Automix 90

Artikelnummer

Omschrijving

Voor mixer

10.090.62

Timer voor het instellen van de benodigde mengtijd.

Twinmix 1800 T
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STUKADOORSTRAPPEN
De Swinko ALSTEP stukadoorstrappen
worden gemaakt van aluminium kokerprofiel,
waardoor de trappen licht en sterk zijn in
gebruik. De uitvoering met 3 treden wordt
standaard geleverd met een wettelijk
verplichte valbeugel.

ALSTEP 2-2
2- treeds

Aluminium stukadoorstrap met 2 gepatenteerde treden, aan twee
zijden te betreden. Hoogte 49 cm. Voldoet aan NEN2484/EN131.
MADE IN

HOLLAND

ALSTEP 2-1
2- t r e e ds

vast model

DESIGNED IN

HOLLAND

vast model

Aluminium stukadoorstrap met 2 gepatenteerde treden, aan één
zijde te betreden. Hoogte 49 cm. Voldoet aan NEN2484/EN131.
MADE IN

HOLLAND

DESIGNED IN

HOLLAND

Artikelnummer: 25.001.01

ALSTEP 3-1
3- treeds
Artikelnummer: 25.001.02

vast model
MADE IN

HOLLAND

DESIGNED IN

ALSTEP 2-1H
2- t r e e ds

vast model

Aluminium stukadoorstrap
met
HOLLAND
3 gepatenteerde treden en
verplichte valbeugel, aan één
zijde te betreden. Hoogte 75 cm.
Voldoet aan NEN2484/EN131.

Aluminium stukadoorstrap met 2 gepatenteerde treden, verhoogd
model, aan één zijde te betreden. Hoogte 59 cm. Voldoet aan
NEN2484/EN131.
MADE IN

HOLLAND

DESIGNED IN

HOLLAND

Artikelnummer: 25.001.03
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Artikelnummer: 25.001.06

NOTITIES
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Uw dealer:

Veeneman bv
Sleutelbloemstraat 33
NL-7322 AJ APELDOORN
Telefoon: 055 366 23 00
E-mail: sales@veeneman.nl
Internet: www.veeneman.nl

versie 2022.1 - 00.007.51

