
Alt hvad du troede, du vidste om væg- og loft slibemaskiner er nu historie.



Perfektion fra alle vinkler.



180°

180° fleksibelt slibehoved
Det fleksible slibehovede gør det nemt for maskinen 
at følge brugerens bevægelser og tillader brugeren 
at holde en ergonomisk arbejdsstilling. Det fleksible 
hovede hjælper dig også med at nå overflader fra 
forskellige vinkler.

Kun 3.5 kg
Mirka LEROS er den letteste væg- og loftsslibemaskine 
på markedet. Takket være den lave vægt kan brugeren 
slibe i længere perioder med mindre belastning på 
kroppen.

Støvfritt
For at muliggøre effektiv støvfri slibning har slibehovedet 
to udsugningspunkter og en slibesål som er optimeret til 
Abranet® rondeller. Det giver en stor økonomisk besparelse, 
og arbejdsmiljøet bliver renere og bedre.

Kraftfuldt system
Manglen på fjedre og børster betyder, at du ikke skal 
skubbe maskinen mod væggen ved slibning med Mirka 
LEROS. I stedet overføres hele kraften til slibningsproces-
sen. Endvidere er slibehovedets fikseringspunkt tæt på 
overfladen og bidrager til en mere stabil slibning.

Børsteløs motor
Den børsteløse motor mindsker maskinens vægt 
betragteligt. Desuden kræves mindre vedligeholdelse, 
fordi der ikke er kulstofbørster, der skal udskiftes.

T-formet håndtag
En anden fordel ved Mirka LEROS er det optimerede      
T-håndtag som gør det uhørt nemt for dig at slibe 

lodret.



TEKNISKE DATA

LYDNIVEAU
VÆRDIERNE ER MÅLT EFTER EN 62841-1.

Mirka® LEROS 950CV
Long Electric Random Orbital Sander

Mirka® LEROS Random Orbital Sander • 225 mm (9") 29

da

Tekniske data
Mirka® LEROS 950CV

Effekt 350 W

Netspænding 220-240 V AC

Hastighed 4 000-8 000 rpm

Rondel 5,0 mm (3/16")

Underlagspudens størrelse Ø 225 mm (9")

Vægt 3,5 kg (7,72 lbs)

Beskyttelsesgrad 

Støj- og vibrationsoplysninger
Målte værdier er bestemt i henhold til EN 62841-1 

Mirka® LEROS 950CV

Lydtryksniveau (LpA) 84,3 dB(A)

Lydeffektniveau (LWA) 95,3 dB(A)

Lydmålingsusikkerhed K 3,0 dB

Vibrationsemissionsværdi ah* < 2,5 m/s2

Vibrationsemissionsusikkerhed K * 1,5 m/s2

Specifikationer kan blive ændret uden forudgående varsel  Modeludbuddet kan variere mellem de forskellige 
markeder 

* De i tabellen anførte værdier stammer fra laboratorietest i overensstemmelse med de anførte koder og standarder 
og er ikke tilstrækkelige til risikovurdering Værdier, målt ved en specifik arbejdsstation, kan være højere end de 
anførte værdier  De faktiske eksponeringsværdier og størrelsen af den risiko- eller skadegrad, en person kan blive 
udsat for, er specifikke for den enkelte situation og afhænger af det omgivende miljø, personens måde at arbejde 
på, det specifikke materiale, der bearbejdes, arbejdsstationens udformning samt eksponeringstiden og brugerens 
fysiske kondition  Mirka Ltd  påtager sig intet ansvar for konsekvenserne ved at benytte de anførte værdier i stedet 
for de faktiske eksponeringsværdier til brug ved en individuel sikkerhedsvurdering 

Yderligere oplysninger om arbejdssundhed og sikkerhed kan hentes på følgende hjemmesider:
https://osha europa eu/en (Europa) eller http://www osha gov (USA)

Korrekt brug af værktøjet
Denne slibemaskine er designet til slibning af spartelmasse, maling, træ, plastik osv  med brug af slibematerialer, 
der er beregnet hertil  Slibemaskinen må ikke benyttes til andre formål end de specificerede uden efter samråd 
med producenten eller den af producenten autoriserede leverandør  Der må ikke benyttes underlagspuder, der har 
en arbejdshastighed på under 8 000 rpm fri hastighed  Køleluftaftrækkene på værktøjet skal holdes rene og fri for 
blokeringer for at sikre luftcirkulationen  Al vedligeholdelse og reparationsarbejde, der kræver, at værktøjet skal åbnes, 
må kun udføres af et autoriseret servicecenter 

Arbejdsstationer
Værktøjet er beregnet til at blive benyttet som håndværktøj  Det anbefales altid, at værktøjet kun benyttes, når man 
står på et stabilt gulv Værktøjet kan benyttes i alle positioner, men inden det anvendes, skal brugeren anbringe sig i en 
sikker position, have et sikkert fodfæste og et fast greb om værktøjet og være opmærksom på, at slibemaskinen kan 
generere en vridningsreaktion  Se afsnittet “Brugsanvisning” 
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År af udviklingsarbejde og fokus på ergonomi og 
brugervenlighed har resulteret i den letteste børsteløse 
elektriske væg- og loftsliber på markedet, Mirka® LEROS. 
Denne unikke maskine har funktioner som ingen anden 
sammenlignelig maskine på markedet har.

Mirka har gjort det igen.



Arbeta dammfritt.

Kombiner Mirka Leros med Mirkas støvfrie netprodukter og et passende 
støvsugersystem for at skabe et renere og sundere arbejdsmiljø, en komplet løsning.

Arbejd støvfrit.



Art.nr: 8999220111

Mirka® Støvsuger 
1230 M AFC 

Art.nr: MIN6532011

Mirka Systainer
400x300x210mm

Art.nr: MIN6519411

Udsugningsslange + adapter
27mm x 4m

Art:nr: MIE6515911

Mirka® Sleeve til slange 
og kabel 3,5m

Art.nr: 8999110411

Beslag til 1230 Støvsuger

Udsugningsslange m. 
strømkabel 27mm x 5,5m
Art.nr: MIE6514511

Tilbehør

Interface 3mm
Art.nr: MIW9514611

Sål 225mm
Art.nr: MIW9564311

Kornstr: P80-P180
10 st/pk el. 25st /pk

Abranet® sliberondel 225mm

Mirka® LEROS med opbevaringstaske
Art.nr: MIW9502011BA



Mirka Scandinavia  •  mirka.com/da/leros  •  sales.se@mirka.com  •  +45 69 91 16 52

Dedicated to the finish


