Perfekcja pod każdym kątem.

Perfekcja pod każdym kątem.
Mniej niż 3,5 kg. Zakres 180°. Wygoda 100%.

Mirka® LEROS 950CV

Elektryczna szlifierka oscylacyjna z długim ramieniem.
Lata pracy nad rozwojem naszych produktów oraz konsekwentny nacisk na ergonomię i komfort użytkowania
zaowocowały stworzeniem najlżejszej na rynku, elektrycznej szlifierki z silnikiem bezszczotkowym do szlifowania
ścian i sufitów. Mirka® LEROS to unikalne urządzenie posiadajace funkcje, którymi nie może się pochwalić żadna
inna szlifierka na rynku.
Dane techniczne

Mirka® LEROS 950CV

Moc

350 W

Prędkość obrotowa

4 000–8 000 obr./min

Skok

5,0 mm

Poziom hałasu L pA

84 dB

Poziom wibracji

2,5 m/s

Waga

3,5 kg

Rozmiar nakładki

225 mm

2

180°

Lekka konstrukcja, tylko 3,5 kg
Mirka LEROS jest najlżejszą na rynku szlifierką do szlifowania ścian
i sufitów. Niewielka waga urządzenia znacznie zmniejsza siły oddziałujące
na użytkownika. Dzięki temu jest on w stanie pracować dłużej.

Zakres głowicy szlifierskiej 180°
Ruchoma głowica szlifierska pozwala narzędziu z łatwością podążać za
ruchem użytkownika, zapewniając mu ergonomiczną pozycję podczas
pracy. Dzięki innowacyjnej konstrukcji umożliwia szlifowanie powierzchni
pod różnymi kątami.

5 mm średnica ruchu oscylacyjnego
Ruch oscylacyjny ułatwia obsługę urządzenia i zapewnia wyższą jakość
wykończenia. Skutkuje to mniejszą liczbą przerw spowodowanych
zmęczeniem i skróceniem czasu pracy.

Pełna moc
Brak sprężyn i szczotek sprawia, że nie ma potrzeby dociskania szlifierki
do ściany podczas szlifowania. Zamiast tego cała moc jest przenoszona
na proces szlifowania.

Silnik bezszczotkowy
Bezszczotkowy silnik pozwala znacząco zredukować masę narzędzia.
Nie wymaga konserwacji, ponieważ nie posiada szczotek węglowych.

Bezpyłowa praca
W osłonie znajdują się dwa otwory ssące oraz talerz oporowy
zoptymalizowany do obsługi siatek szlifierskich Abranet. Umożliwia
to szlifowanie bezpyłowe, które pomaga oszczędzać czas i pieniądze,
a także utrzymać czyste i zdrowe środowisko pracy.

Aby zapewnić czystsze i zdrowsze środowisko pracy, stosuj szlifierkę Mirka LEROS wraz z materiałami ściernymi do pracy bezpyłowej
oraz odpowiednim systemem odciągania pyłu.

Standardowo szlifierka
Mirka® LEROS jest dostarczana
w kartonowym opakowaniu.
Dostępna jest również wersja
z torbą transportową z materiału.
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Mirka® LEROS bez torby do
przechowywania: MIW9502011
Mirka® LEROS z torbą do
przechowywania: MIW9502011BA

Dedicated to the finish.

