
Mirka® ANGOS ARG-B 200
Taşlama uygulamalarında özgürlük

Eşsiz ANGOS ARG-B 200, Mirka’nın batarya ile çalışan ilk taşlama makinesidir.  
Taşlama ve zımparalama, kaynak sonrası temizlik, yüzey iyileştirme, kesme, 
çapak alma ve boya kaldırma işlemlerinde çeşitli aksesuarlarla birlikte kullanı-
labilir. Hortumlara ve kablolara bağlı büyük makinelerin ulaşamadığı yerlerde, 
dilediğiniz pozisyonda çalışmak için aşındırıcı fırçalar, hızlı kilit diskler, sert metal 
çapaklar veya kesme diskleri takılabilir. Kullanıcı dostu ergonomik tasarım, alete 
mükemmel bir denge sağlar ve değişken hız kumandası tetiği, kullanıcıya 
çalışma sırasında ideal hız kontrolü sunar.

mirka.com.tr



Teknik özellikler Mirka® ANGOS ARG-B 200

Mirka kodu 8991100311

Gerilim 10,8 VDC

Hız 2.500 – 20.000 devir/dakika

Azami aksesuar boyutu Ø 55 mm (2")

Bilezik Ø 6 mm (1/4")

Ağırlık (pil dahil) 0,89 kg (2,0 lbs)

Dedicated to the finish

©
 M

irk
a 

Lt
d 

   
 M

FR
-0

32
02

2E

Mirka® ANGOS ARG-B 200
Makine hızının geniş 2.500-20.000 rpm (d/d) ayar aralığı, 890 gram hafif ağırlığı ve rahat, dengeli ve ergonomik 
tasarımı, ANGOS ARG-B’yi çok çeşitli işler için özellikle uygun hale getirir. Mirka ANGOS, çalışmama süresini en 
aza indirmek için iki adet 5.0 Ah batarya ile birlikte verilir; çalışmaya devam etmek için, tam şarjlı bir bataryayı 
takmanız yeterlidir. Bluetooth® düşük enerji teknolojisine sahip ANGOS, titreşime maruz kalmanın izlenmesini 
destekleyen çok çeşitli cihazlarla eşleştirilebilir.

 İki adet 5.0 Ah batarya ile birlikte gelir

 Ergonomik tasarım

 Değişken hız kumandası tetiği 1

  Yüksek hız aralığı
7 adımda 2.500 – 20.000 rpm (devir/dakika)

  6 mm yuva 2
Farklı aksesuarlarla kullanım

 Hızlı Kilit adaptörüyle birlikte verilir 3

  Bluetooth® düşük enerji teknolojisi
Zımpara makinesi çok çeşitli cihazlarla 
eşleştirilebilir. myMirka uygulamasının 
kullanımına olanak sağlar. 

Makine ile birlikte kullanılacak aksesuarlar

Abranet Max flap disk  
ve adaptör
50 mm / Kum aralığı 40-120

Diğer Hızlı Kilit diskleri
50 mm / Kum aralığı 36-120

  Aletle birlikte, Hızlı Kilit 
diskleri için bir adaptör  
de verilmektedir.

  Mirka ANGOS,  
myMirka uygulaması  
ile uyumludur.

6 mm yuvaya uygun çapak 
alma, kesme aletleri ve diğer 
aletler
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Mirka Türkiye
İletişim bilgileri için lütfen ziyaret edin: mirka.com.tr


