
Mirka® DEOS – Sizi mükemmelliğe yakınlaştırır!
Elektrikli orbital zımparalama makinesi Mirka® DEOS, Mirka® DEROS’u bu denli popüler yapan yenilikçi 
tüm özellikleri bir araya getirir. Aletin yalnızca 10 cm yüksekliğindeki kompakt ve oldukça alçak yan 
kesiti yüksek düzeyde manevra kabiliyeti sağlamakta ve hassas ve verimli bir zımparalama performansı 
sunmaya yardımcı olmaktadır. Aletlerimiz yenilikçi tasarımları nedeniyle çok sayıda ödül kazanmıştır. 
Ayrıca Mirka DEOS’un birinci önceliği, zımparalama makinesinin uzun süreler boyunca herhangi bir 
yorgunluk hissi olmadan rahatlıkla kullanılabilmesini sağlamak üzere, mükemmel ergonomik tasarımına 
verilmiştir.

Yerleşik bir elektronik motor freni ve motorun hızını kontrol etmek için sorunsuz, kolay kullanılan 
bir kol, çalışmayı kolaylaştırır. Aynı anda, optimize edilmiş ergonomisi de rahat bir kavrama sağlar. 
Bu küçük ve hafif zımparalama makinesi doğal olarak kömürsüz bir motorla donatılmıştır. Kolay ve 
güvenli kullanım için ayrı bir On/Off (Açık/Kapalı) anahtarına sahiptir.
 
Bu doğrudan orbital zımparalama makinesi, Mirka DEROS ile birlikte piyasadaki en akıllı alet haline 
gelir; Mirka DEOS entegre bir titreşim sensörüne ve Bluetooth düşük enerji teknolojisine sahiptir. 
myMirka uygulaması sayesinde, titreşim sensörü geçerli titreşim seviyesinin izlenmesini mümkün 
kılar. Uygulama-içinde satın alınan bir işlev ile, günlük titreşim durumunun takibi yapılabilir.

Uygulama, iş yerinde sağlık ve güvenliğe giderek artan düzeyde verilen öneme yanıt sağlar ve 
çalışanların, zımparalama sırasında el-kol titreşim sendromuna yol açabilecek zararlı titreşimlerden 
kaçınmasına yardımcı olur. Uygulama titreşim seviyelerini ISO 5349-1:2001(E) standardı uyarınca 
sürekli ölçer ve bunları renklendirilmiş bir ölçekle açıklar. Titreşim seviyesi normal  
değerleri aştığı zaman uygulama, kullanıcının sağlığını korumak üzere bu değerlerin 
nasıl düşürülmesi gerektiğine yönelik tavsiyelerde bulunur.

Uygulama işlevselliği ve bu işlevselliğin ülkenizdeki uygulanma durumu hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için lütfen www.mirka.com/mymirka adresine başvurun.
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Teknik Özellikler Mirka® DEOS 353CV Mirka® DEOS 383CV

Kod MID3530201 / MID3530201CA MID3830201 / MID3830201CA

Ebat 81 x 133 mm (3 x 5”) 70 x 198 mm (3 x 8”)

Şebeke frekansı 50/60 Hz 50/60 Hz

Güç girişi 250 W 250 W

Şebeke gerilimi beslemesi 220–240 V ~ 220–240 V ~

Hız 5.000–10.000 devir/dakika 5.000–10.000 devir/dakika

Yörünge 3,0 mm 3,0 mm

Ağırlık 0,97 kg 1,0 kg

Yükseklik 101 mm 101 mm

Gürültü seviyesi, LpA 69 db(A) 71 db(A)

Titreşim seviyesi 2,6 m/s2 2,6 m/s2

Ped ebadı 81 x 133 mm + ped koruyucu 70 x 198 mm + ped koruyucu 

Toz sistemi Hazır merkezi vakum Hazır merkezi vakum

Ambalaj Karton kutuda MID3530201
Plastik kasada MID3530201CA

Karton kutuda MID3830201
Plastik kasada MID3830201CA

Kompakt Mirka® DEOS 383CV, dolgu 
ve primer zımparalama uygulamaları 
için idealdir. 

Alçak yan kesiti ve küçük boyutu,  
Mirka® DEOS 353CV zımparalama 
makinesini profiller ve ulaşılması zor 
alanlar için ideal kılar.

Mirka® DEOS, Mirka’nın net zımparası ile birlikte hızlı,  
verimli ve tozsuz bir zımparalama performansı sunar. 

Temel özellikler

• Güçlü ve muhteşem performans

• Kompakt ve alçak kesit, yapılan iş      
üzerinde tam kontrol sağlar

• Titreşim ölçümü gibi akıllı özellikler

• Ergonomik tasarımı makinenin uzun süreler 
boyunca rahatlıkla kullanılabilmesini sağlar

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mirka.com/mirka-deos adresini ziyaret edin ve Mirka YouTube kanalındaki 
videolarımızı izleyin.

Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi

myMirka® uygulamasını kullanarak, 
Mirka® DEOS ile zımparalama 
yaparken titreşim seviyesini 
izleyebilirsiniz. 


