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Tozu

+

     durdurun

+
Miro 955® + Abranet® = verimlilik
Mirka’nın tozsuz inovasyonu Abranet,
zımparalama alanında yepyeni bir çığır açtı.
Zımpara tozları sağlığa zararlı partiküller içerir.
Tozsuz net ürünlerin kolay aletlerle birlikte
kullanımı daha sağlıklı bir çalışma ortamı, daha
hızlı işlemler ve artan üretkenlik sağlar.

+

= TOZSUZ!

Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
Kadıköy, İstanbul
Türkiye
T. 0216 385 01 40
F. 0216 385 01 98
E-Posta: sales.tr@mirka.com
www.mirka.com.tr

Miro 955®
Alçı Panel Zımpara
Makinesi
– Duvar ve tavanların etkili bir şekilde
zımparalanması için mükemmel bir ortak

Miro 955® – son derece etkili ve aynı zamanda kullanımı kolay

•

 Mirka’nın alçı
panel zımparalama
makine serisi, bir
kısa ve bir uzun (1,0
ve 1,5 m) versiyona
sahiptir.

•
•
•

 Alette iyi denge.
 Alette genel olarak
sağlam bir yapı.
 Yumuşak
başlatmalı 550 W
motor.

•
•

Miro 955®– duvarlar ve tavanlar için uzun
boyunlu zımparalama makinesi
Mirka’nın Miro 955 alçı panel zımpara makinesi
duvar ve tavan dolgularının zımparalanmasında
en iyi sonucu sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.
Miro 955 ergonomik bir tasarıma ve kolay
kullanıma sahiptir.

 Değişken hız.

•

Zımparalama plakasının tabanı ve
ara birim, Abranet 225 mm için optimize
edilmiş daha açık bir dizayna sahiptir.

Karbon fırçalar
dışarıdan değiştirilebilir, motor
yuvasını açmaya
gerek yoktur; bu
da zamandan
tasarruf ve daha
az atıl süre sağlar.

Teknik özellikler
Model

Miro 955®

Miro 955®-S

Kod

8394060111

8394200111

Gerilim

230 V ~

230 V ~

Şebeke frekansı

50/60 Hz

50/60 Hz

Yüksüz hız

650–1800/dakika

650–1800/dakika

Tam yüklü hız

380–950/dakika

380–950/dakika

Güç girişi

550 W

550 W

Gürültü seviyesi LPA

91 dB

91 dB

Gürültü seviyesi Lwa

108 dB

108 dB

Titreşim seviyesi

3,2 m/s²

3,2 m/s²

Net ağırlık

4,7 kg

3,8 kg

Disk çapı

225 mm

225 mm

Boyun uzunluğu

1,5 m

1,0 m

Ambalaj içeriği:
Miro 955® Alçı Panel Zımparalama Makinesi 225 mm veya
Miro 955®-S Kısa Alçı Panel Zımparalama Makinesi 225 mm
Hortum 4 m
Tahliye kulpu
Hortum koruma cihazı
Zımparalama plakası tabanı 225 mm 16 delik
Ara birim 225 mm x 17 mm 8 + 1 delik
Ara birim 225 mm x 22 mm 8 + 1 delik
1 adet Abranet disk 225 mm kum taneciği 120
Kullanım Kılavuzu
Taşıma çantası + 6 adet cırt bant

