Mirkan uudet pölynimurit
– parantavat suorituskykyäsi

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät kysymykset koetaan entistä tärkeämmiksi. Hiomakoneista ja hiomatarvikkeista tehdään
entistä tehokkaampia ja sovellusten pölyttömyydestä on tullut keskeinen tavoite. Tämä asettaa teollisuuspölynimureille entistä
suuremmat vaatimukset. Näiden vaatimusten täyttämiseksi Mirka on lisännyt pölynimurivalikoimaansa seuraavat uudet mallit:
Mirka® pölynimuri 1230 L PC
Mirka® pölynimuri 1230 L AFC (automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä)
Mirka® pölynimuri 1230 M AFC (automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä)
Mirka pölynimurin 1230 L PC suodatin on puhdistettava käsin, kun taas kahdessa muussa mallissa (AFC) on automaattinen
suodattimen puhdistusjärjestelmä. Tehokas suodatin puhdistaa itse itsensä 15 sekunnin välein, mikä parantaa selvästi imurin
suorituskykyä.
Automaattisen suodattimen puhdistusjärjestelmän edut
Huolettomampi
Teho pysyy vakiona
Mahdollisuus työskennellä ilman pölypusseja
1230-sarjan pölyimurit on varustettu tehokkaalla 1200 W:n moottorilla ja 1-vaiheturbiinilla, joka tuottaa 250 mbarin imutehon
4500 l/min ilmavirtauksella. Uusissa 1230-sarjan pölynimureissa on automaattinen käynnistystoiminto. Automaattikäynnistyksen
ansiosta pölynimuri on käynnissä vain hiomakonetta käytettäessä, mikä vähentää melutasoa ja pidentää pölynimurin käyttöikää.
Suuremmat pyörät parantavat merkittävästi hallittavuutta epätasaisilla lattiapinnoilla. Lisäksi suodattimen voi vaihtaa helposti
imurin takaosassa olevan erillisen aukon kautta tarvitsematta irrottaa yläosaa.
1230-sarjan pölynimurit ovat käytännöllisiä, sillä niihin on saatavilla
lisävarusteena salkun kiinnitystarvikkeet, joiden ansiosta imurin päälle
voi kiinnittää yhden tai useamman säilytyslaatikon.

Tekniset ominaisuudet
Säilytyspaikka johdolle Kätevä ja tehokas. Kestävä
kiinnike pitää johdon paikallaan kuljetuksen aikana.

Verkkojohto Laadukas ja pitkä johto.
Säilytyspaikka pölynpoistoletkulle
Pitää letkun paikallaan pölynimurissa säilytyksen aikana.
Tasainen yläosa Antaa
säilytystilaa käytön aikana.

Tuloilmasuodatin Pidentää
moottorin käyttöikää. Lisävarusteena saatavalla PET-suodattimella
suojausta voidaan parantaa entisestään.

Helposti vaihdettava
litteä suodatin Suodatin on
helppo vaihtaa imurin takaosassa olevan erillisen aukon
kautta tarvitsematta irrottaa
yläosaa.

Automaattinen
käynnistystoiminto Koska
pölynimuri on käynnissä vain
hiomakoneen käytön aikana,
imuri kestää pidempään ja
aiheuttaa vähemmän melua.

Suuret pyörät Parantavat merkittävästi hallittavuutta epätasaisilla
lattiapinnoilla.

Huom! Paineilmakäyttöisen hiomakoneen kanssa käytettäessä
tarvitaan lisävaruste.

Tehokas suorituskyky 1200 W:n moottori ja 1-vaiheturbiini,
joka tuottaa 250 mbarin imutehon 4500 l/min ilmavirtauksella.
Näiden ominaisuuksien ansiosta pölynimuri sopii hyvin Mirkan
hiontasovelluksiin.

Tekniset tiedot
Mirka® pölynimuri 1230 L/M					
Verkkojännite			

220 – 240 V ~

Verkkotaajuus			

50/60 Hz

Teho				1200 W
Ilmavirta				4500 l/min
Melutaso LpA		

60 dBA

Säiliön tilavuus			

30 l

Mitat L x S x K			

385 x 565 x 565 mm

Paino				14.5 kg

Lisätietoja www.mirka.fi ja Mirkan YouTube-kanavalta.
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Alipaine				250 mbar

