
Mirka® DEOS  
– Lähempänä pintaa. Kuin käsin, koneella.
Mirka® DEOS, sähkökäyttöisessä tasohiomakoneessa on samat innovatiiviset ominaisuudet, 
joista Mirka® DEROS on tunnettu. Matalan profiilin omaava, vain 10 cm korkea Mirka DEOS on 
helposti hallittava kone tehokkaaseen ja täsmälliseen hiontaan. Koneen ergonominen muotoilu 
varmistaa, että sitä voi käyttää pitkiäkin aikoja väsymättä ja halutessaan kätevästi vaihtaa otetta. 

Sisäänrakennettu elektroninen moottorijarru sekä helppokäyttöinen käynnistinvipu nopeuden 
säätöön tekevät työstä vaivatonta. Erillinen virtakytkin puolestaan tekee käytöstä turvallista. 
Tämä pieni ja kevyt hiomakone on luonnollisesti varustettu harjattomalla moottorilla. Sen 
ansiosta hiot lähellä pintaa kuin käsin, silti vähintään yhtä tehokkaasti kuin perinteisellä 
moottorilla varustetulla hiomakoneella. 

Mirkan harjattomilla moottoreilla varustetut sähkökäyttöiset hiomakoneet ovat paitsi markkinoiden 
kevyimmät, myös älykkäimmät hiomakoneet. Tärinäsensori ja Bluetooth-liitettävyys mahdollistavat 
tärinätason seuraamisen reaaliajassa myMirka-sovelluksella. Lisäpalveluna voit ostaa myös tärinälle 
altistumisen seurannan pidemmällä ajanjaksolla. 

Sovellus on tehty työhyvinvointia ja työturvallisuutta ajatellen, erityisenä huolenaiheena  
jatkuvan tärinälle altistumisen tuomat riskit, kuten tärinätauti. Tärinatason mittaus on  
ISO 5349-1:2001(E) standardien mukainen ja ilmoitetaan väritaulukolla. Jos tärinä  
ylittää normaalin tason, sovellus neuvoo, miten sitä voi vähentää. 

Lisätietoa sovelluksesta www.mirka.com/fi/fi_mymirka/
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Tekniset tiedot Mirka® DEOS 353CV Mirka® DEOS 383CV

Mirkakoodi MID3530201 / MID3530201CA MID3830201 / MID3830201CA

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

Verkkotaajuus 50/60 Hz 50/60 Hz

Teho 250 W 250 W

Jännite 220 – 240 V ~ 220 – 240 V ~

Nopeus 5000 – 10000 rpm 5000 – 10000 rpm

Värähtely 3,0 mm 3,0 mm

Paino 0,97 kg 1,0 kg

Korkeus 101 mm 101 mm

Melutaso LpA 69 db(A) 71 db(A)

Tärinätaso 2,6 m/s2 2,6 m/s2

Alustallan koko 81 x 133 mm + suojalaippa 70 x 198 mm + suojalaippa

Pölynpoisto Keskusimuriliitäntä Keskusimuriliitäntä

Pakkaus MID3530201 kartonkilaatikko
MID3530201CA muovilaatikko

MID3830201 kartonkilaatikko
MID3830201CA muovilaatikko

Mirka® DEOS 383CV soveltuu erittäin 
hyvin pohjatyöhön kuten kitin ja 
pohjamaalin hiontaan.

Matalan profiilinsa ja pienen kokonsa 
ansiosta Mirka® DEOS 353CV on 
ihanteellinen profiilien ja vaikeasti 
päästävien paikkojen hiontaan.

Mirka® DEOS on nopea, tehokas ja – Mirkan verkkohioma-
tuotteisiin yhdistettynä – pölytön ratkaisu hiontaan. 

Ominaisuudet

• Tehokas suorituskyky antaa 
erinomaisen lopputuloksen

• Matalan profiiliinsa ansiosta 
helposti hallittava 

• Älykkäät ominaisuudet kuten 
tärinätason mittaus

• Ergonominen muotoilu tukee 
pitkiä käyttöjaksoja

Lisätietoa www.mirka.com/mirka-deos  
Mirka Oy Suomi

Käyttämällä myMirka® -sovellusta 
voit seurata tärinätasoa hionnan 
aikana. 


