
Mirka’nın yeni toz emiş makinesi 
– performansınızı arttırır
Günümüzde sağlık ve güvenlik konuları giderek artan düzeyde önem kazanıyor. Zımparalama aletleri ve aşındırıcı materyaller, 

tozsuz uygulamaya odaklanılarak ve sürekli daha verimli olacak şekilde üretiliyor. Ve bu gelişmeler toz emiş makinelerine 

giderek daha fazla gereklilik yüklüyor. Mirka toz emiş makineleri serisi, bu talepleri karşılamak için Mirka toz  emiş 

makinelerinin yeni versiyonları ile genişletilmiştir:

  Mirka® Toz Emiş Makinesi  1230 L PC

  Mirka® Toz Emiş Makinesi 1230 L AFC (Otomatik Filtreli Temizleme) 

  Mirka® Toz Emiş Makinesi 1230 M AFC (Otomatik Filtreli Temizleme) 

 

Mirka Toz Emiş Makinesi 1230 L PC manuel filtre temizleme gerektiren bir model iken, diğer iki model (AFC) otomatik bir filtre 

temizleme sistemi ile donatılmıştır. Verimli filtre kendisini her 15 saniyede bir temizler ve toz emiş makinesinin performansını 

oldukça belirgin bir biçimde arttırır.

Otomatik filtre temizleme sisteminin avantajları

  Daha az bakım işlemi 

  Sabit performans

  Toz torbaları olmadan çalışabilme olasılığı

 

1230 toz emiş makinesi serisi, 4500 l/dakika hava akışı ile 250 mbar emiş gücü oluşturan bir adet yüksek performanslı 1200 

W motor ve 1-kademeli türbin ile donatılmıştır. Yeni 1230 toz emiş makineleri otomatik başlatma işlevini içerirler. Toz emiş 

makinesi yalnızca elektrikli alet kullanılırken çalıştığından, otomatik başlatma işlevi sayesinde daha az gürültü meydana 

gelir ve aynı zamanda toz emiş makinesi daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olur. Daha büyük tekerlekler, engebeli zemin 

yüzeylerinde manevra kabiliyetini önemli ölçüde iyileştirir. Diğer bir avantajı filtrenin arka 

kısımdaki ayrı bir açıklık üzerinden ve üst parçayı çıkarma gereksinimi olmadan kolayca 

erişilebilir olmasıdır.

1230 toz emiş makinesi serisinin kullanımı, aksesuar olarak temin edilebilen bir kasa 

sabitleme sistemine olanak tanıdığından son derece kolaydır. En üst kısımda, kullanım 

sırasında depolama sağlayan ek bir alan yer bulunur. Toz emiş makinesinin en üst kısmına  

bir veya daha fazla sayıda plastik kasa ekleyebilirsiniz.
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Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mirka.com.tr adresini ziyaret edin ve  
Mirka YouTube kanalındaki videolarımızı izleyin.

Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi

Teknik Özellikler

Teknik özellikler

Mirka® Toz Emiş Makinesi 1230 L / M    

Şebeke gerilimi beslemesi  220 – 240 V ~

Şebeke frekansı    50/60 Hz

Güç girişi     1200 W

Hava akış hacmi    4500 l/dak

Vakumlu    250 mbar

Gürültü seviyesi, LpA   60 dBA

Tank hacmi    30 l

Boyut G x D x Y   385 x 565 x 565 mm

Ağırlık    14,5 kg

Kablo depolama    Basit ve etkili. Dayanıklı kayış, 
taşıma sırasında kablonun yerinde kalmasını sağlar.

Kolay erişilebilir düz filtre    
Filtreye arka kısımdaki ayrı bir 
açıklık üzerinden ve üst parçayı 
çıkarma gereksinimi olmadan 
kolayca erişilebilir.

Büyük tekerlekler   Engebeli zemin 
yüzeylerinde manevra kabiliyetini 
önemli ölçüde iyileştirir.

Hortum depolama    Hortum 
ve toz ayırma ünitesini birlikte 
tutar.

Otomatik Başlatma (Auto-
Start) işlevi   Toz ayırma 
ünitesi yalnızca elektrikli alet 
kullanılırken çalıştığından, 
daha uzun bir hizmet ömrüne 
sahiptir ve daha az gürültü 
yapar.

Not! Pnömatik aletlerle birlikte 
kullanıldığında ek bir aksesuar 
gereklidir.

Düz üst kısım    Kullanım 
sırasında depolama alanı.

Hava giriş filtresi   Motorda 
daha uzun hizmet ömrü. Daha 
da iyi koruma sağlamak için 
aksesuar olarak temin edile-
bilen bir (PET) filtre mevcuttur.

Yüksek performans    4500 l/dakika hava akışı ile 250 mbar emme 
gücü oluşturan 1200 W motor ve 1-kademeli türbin. Bu özellikler toz 
emiş makinesini Mirka uygulamaları için son derece uygun duruma 
getirir.

Kablo  Yüksek kalite ve uzun erişim mesafesi.


