
Her açıdan kusursuz.



Her açıdan kusursuz.
3,5 kg’ın altında. 180° esneklik. %100 rahatlık.

Uzun yıllara yayılan geliştirme çalışmaları, ergonomi ve kullanıcı-dostu bir ürün sunma konusuna kararlı odak-

lanma, sektördeki en hafif fırçasız elektrikli duvar ve tavan zımparalama makinesi Mirka® LEROS’u yarattı. Bu 

eşsiz makine, sektördeki benzer diğer zımparalama makinelerinin hiçbirinde bulunmayan özelliklere sahiptir.

Mirka® LEROS 950CV

Teknik özellikler Mirka® LEROS 950CV

Güç girişi 350 W 

Hız 4.000–8.000 devir/dakika  

Yörünge 5,0 mm  

Gürültü seviyesi LpA 84 dB  

Titreşim seviyesi 2,5 m/s2 

Ağırlık 3,5 kg

Ped ebadı 225 mm

Toz sistemi Hazır merkezi vakum

Uzun Elektrikli Rastgele Orbital Zımparalama Makinesi



180° esnek zımparalama başlığı
Esnek zımparalama başlığı, aletin operatörün hareketlerini kolayca izleyebilm-
esine olanak sağlar ve aynı zamanda operatörün, ergonomik bir çalışma poz-
isyonundan yararlanmasına izin verir. Esnek başlık ayrıca operatörün yüzeye 
farklı açılardan uzanmasına da yardımcı olur.

Hafif; yalnızca 3,5 kg
Mirka LEROS sektördeki en hafif duvar ve tavan zımparalama makinesidir. 
Hafifliği sayesinde, operatör daha uzun süre zımparalama çalışması yapabilir 
ve vücuduna daha az yük yüklenir.

5 mm düzensiz orbital hareket
Rastgele orbital hareket makinenin kolay kavranmasını ve daha iyi bir finisaj 
elde edilmesini sağlar. Zımparalama yapılırken yorgunluk nedeniyle oluşan 
iş kesintileri daha aza iner ve işin yeniden tekrarlanması azalır.

Tam güç sistemi
Yayların ve fırçaların bulunmaması nedeniyle, Mirka LEROS ile zımparalama 
yaparken aleti duvara bastırmak gerekmez. Böylece tüm güç, zımparalama 
işlemine aktarılır.

Kömürsüz motor
Kömürsüz motor, aletin ağırlığını önemli ölçüde azaltır. Ek olarak, değiştirilmesi gere-
ken herhangi bir karbon kömür bulunmadığından, daha az bakım çalışması gerekir.

Tozsuz
Verimli bir tozsuz zımparalama işlemine olanak sağlamak için, mahfazada iki 
emme noktası ve Abranet zımpara diskleri için optimize edilmiş bir ped bu-
lunur. Böylece hem operatör para ve zaman tasarrufu sağlar, hem de çalışma 
ortamı daha temiz ve daha sağlıklı olur.

180°



Daha temiz ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için Mirka® LEROS’u Mirka’nın tozsuz net zımparaları ve uygun bir toz ayırma 

sistemi ile birlikte kullanın.
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Dedicated to the finish. 

Mirka® LEROS mukavva bir kutu 

içerisinde temin edilmektedir.  

Ayrıca bir taşıma ve saklama  

çantası da bulunmaktadır.

 

Saklama çantası bulunan  

Mirka® LEROS: MIW9502011

Saklama çantası bulunmayan  

Mirka® LEROS: MIW9502011BA

Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi  
Türkiye 
www.mirka.com.tr


