TOZSUZ ZIMPARALAMA
SAĞLAYAN
Toz Emiş Sistemi

Mirka Hakkında
Mirka Ltd, yenilikçi zımpara teknolojisinde
bir dünya lideri olan, Finlandiyalı bir
aile şirketidir. Size teknik açıdan üstün,
yüksek kaliteli komple zımpara serileri,
yenilikçi şekilde tasarlanmış aletler, komple
zımparalama sistemleri ve tamamlayıcı
ürünler sunuyoruz. Bu tamamen
yenilikçi çözüm, müşterilere en zorlu

uygulamalarda bile hız, birinci sınıf
randıman, yüzey sonlandırma kalitesi
ve maliyet etkinliği açısından gerçek
avantajlar sunuyor. Mirka, kendi sektöründe
en önemli üç kalite standardına aynı anda
sahip olan ilk şirkettir. ISO 9001 kalite
güvence sistemini izleyen üretim süreci,
güvenilir kaliteyi garanti eder.

OHSAS 18001 mesleki sağlık ve güvenlik
yönetim sistemi, yüksek düzeyde iş güvenliği
sağlar. ISO 14001 çevre koruma yönetim
sistemi, tüm faaliyetlerimizde çevreye özen
gösterdiğimizi kanıtlar.

> Ayrıntılı bilgi için: www.mirka.com

Kurumsal Sorumluluk
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE DOĞRU SÜREKLİ
İLERLEME. Değişen koşullar bize ilerlemek
ve işimizi büyütmek için ilham veriyor.
Sürdürülebilirliğin, bizim olduğu kadar
müşterilerimizin de ilgisini çektiğini
görüyoruz. Bu nedenle ürün geliştirme
departmanımız sürdürülebilir en iyi ürün
ve sistemleri keşfetmeye odaklanırken,
çevre koruma performansımızı da sürekli
iyileştiriyoruz.
Şirketlerimiz, müşterilere en iyi yüzey
sonlandırma hazırlığına yönelik alet
ve sistemleri sağlamaya odaklanmıştır.
En sürdürülebilir yüzey sonlandırma
sistemleri üreticisi olmak amacıyla,
sürdürülebilirliğin anlamını çözmek için
şirketimizin özüne iniyoruz. Şimdiden
çok şey başardık ve gelecekte de
üstleneceğimiz birçok yeni girişimimiz
olacak. Mirka’da çalışanlar için, –ister

bizim, ister müşterilerimizin olsun– finansal
veya malzeme kaynaklarını boşa harcamamak,
her zaman önemli bir unsur olmuştur.
Biz bunu, gezegenimizin kaynaklarını
korumakla eşit derecede önemli buluyoruz.
Sürdürülebilirlik, bu yaklaşımın doğal bir
uzantısıdır. Bu, işle ilgili kararlar alırken
–gerek şu andaki gerekse gelecek nesiller
için– ekonomiyi, doğayı ve insanları
dikkate almak demektir.Çevresel ayak
izimizi azaltma olanaklarını sürekli olarak
araştırıyoruz; bu, şirketimizin değerleriyle
örtüşmenin yanı sıra maliyetlerimizi
de düşürüyor. Enerji ve ham maddeleri
muhafaza etmek, atıkları azaltmak, geri
dönüşümü artırmak ve kalıcı kimyasalların
kullanımında düşüş kaydetmek için çok
çaba harcıyoruz. Müşterilerimizin ve
çalışanlarımızın yararlanacağı daha sağlıklı,
daha güvenli ve daha verimli ürün ve süreçler
geliştirmeye çalışıyoruz. Örneğin, tozsuz

zımparalama sistemlerimiz bir yanda işçilerin
akciğerlerini korumaya yardımcı olurken, diğer
yanda daha temiz ve daha iyi bir yüzey sonucu
sunuyor.

Tozsuz zımparalama
için toz emişli
Günümüzde sağlık ve güvenlik konuları giderek
daha fazla önem kazanıyor. Zımparalama
makineleri ve aşındırıcı materyaller, tozsuz
uygulamaya odaklanılarak ve sürekli daha verimli
olacak şekilde üretiliyor. Ve bu gelişmeler toz
emiş ünitelerine giderek daha fazla gereklilik
yüklüyor. Mirka’nın toz emiş üniteleri ve
aksesuarlar serisi, pazarın ve sağlık ve güvenlik
yetkililerinin taleplerini yerine getirir.
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İş yerinde rahatça nefes alın
Mirka’nın tozsuz işlem sağlayan zımparaları

Abranet®

İş yerinizi tozdan mümkün olduğunca uzak tutmak istiyorsanız, doğru zımparayı bulmalısınız.
Tozsuz zımparalama sadece sağlığınız için daha iyi koşullar sağlamıyor, zaman ve para açısından
da bol miktarda avantaj yaratıyor.
Abranet her tarafı eşit bir zımparalama ağıdır. Bir orijinal
Mirka buluşu olan ilk net zımparalar, pazara 2000 yılında
sürüldü. Binlerce deliğiyle, tozların olağanüstü düzeyde
emilmesini sağlar. Her zımpara partikülünden en yakın toz
emiş deliğine en yakın mesafe sadece 0,5 mm’dir. Abranet
ailesi, çok iriden ince kuma kadar değişen bir yelpazede
alüminyum oksit, seramik veya silisyum karbür tanecikleri
ile, birçok farklı üründen meydana gelir.
Çok delikli zımpara kağıdımız ve zımparalama filmimiz
Iridium ve verimli toz emişi için optimize edilmiş delik
desenli Novastar, kağıt veya film sırtlı zımparaları tercih
edenlere en iyi deneyimi sağlar. 2018 yılında piyasaya
sürülmeden önce 300’den fazla kullanıcı tarafından
denenmiş ve test edilmiştir ve 121 delikten (150 mm disk)
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toz emme, kağıt ve film kategorilerinde sınıfının en iyisi
olarak kabul edilmiştir.
Verimlilik – Zımpara ve zımparalanan yüzey arasındaki
alanda toz ortadan kaldırıldığında, zımpara tanecikleri
yüzeyi çok daha etkili bir şekilde keser.
Hizmet ömrü – Zımpara yüzeyi ve zımparalanan
yüzeyin sürekli olarak tozdan arındırılmış şekilde
tutulmsı, zımparanın kullanım ömrünü uzatır.
Üst katman – Toz artık zımpara üzerinde toplanmadığından, topak oluşumları ve tıkanmalar azalır. Zımparalama
işlemi daha pürüzsüz ve etkili bir sonuç sağlayarak, işin
kalitesini yükseltir.

Toz Sınıfı M
Toz Sınıfı M (orta risk). Çarpışma onarımı, inşaat
ve ahşap işçiliği sektörlerinde çalışan ve orta düzeyde
toz riskine neden olan örneğin sert ahşap, alçı,
sıva macunu, lateks ve yağ bazlı boyalar, vb. gibi
malzemeleri zımparalayan profesyonel kullanıcılar
için. Bu tür tozlar için mesleki maruz kalma limiti
(Occupational Exposure Limit - OEL) > 0,1 mg/m3.
Bu, toz Emiş ünitesinin tozları %99,9 oranında
tutabilmesi anlamına gelir.
Emiş hortumunda hava akışı en az Vmin = 20
m/s olmalıdır. M sınıfı toz Emiş üniteleri aşağıdaki
durumlarda kullanılamaz:
■ OEL değerleri < 0,1 mg/m3 olan tehlikeli tozlar
■ Sıcak maddeler (yanan sigaralar, sıcak kül, vb.)
■ Yanıcı, patlayıcı, saldırgan sıvılar (örneğin benzin,
solventler, asitler, alkali maddeler, vb.)
■ Yanıcı, patlayıcı tozlar (örneğin magnezyum
ya da alüminyum tozu, vb.)

Toz Sınıfı L
Toz Sınıfı L (düşük risk). Yalnızca ev tozları, toprak
veya kum, yumuşak ahşap veya katı yüzey (örneğin
Corian) kaynaklı zımpara tozları gibi düşük riskli tozları
vakumla çeken profesyonel kullanıcılar için. Bu tür
tozlar için mesleki maruz kalma limiti > 1 mg/m3.
Toz Emiş ünitesi tozların %99’unu tutabilmelidir.
L sınıfı toz emiş üniteleri aşağıdaki durumlarda
kullanılamaz:
■ OEL değerleri < 0,1 mg/m3 olan tehlikeli tozlar
■ Sıcak maddeler (yanan sigaralar, sıcak kül, vb.)
■ Yanıcı, patlayıcı, saldırgan sıvılar (örneğin benzin,
solventler, asitler, alkali maddeler, vb.)
■ Yanıcı, patlayıcı tozlar (örneğin magnezyum
ya da alüminyum tozu, vb.)

STANDART TOZ SINIFLARI
Mirka Toz Emiş Üniteleri her toz sınıfının gerekliliklerini karşılamak için IEC 60335-2-69 (dünya
geneli) ve EN 60335-2-69 (Avrupa bölgesi) standartları uyarınca test edilmiştir. Farklı ülkelerde
daha ileri sağlık ve güvenlik yönetmelikleri geçerli olabilir. Lütfen ülkenizde toz toplama ve
imha etme konularında yürürlükte olan yasalara riayet edin. Bir toz emiş ünitesinin toplanacak
toz tipi için uygun olmasını sağlamak, ürünü satın alan müşterinin sorumluluğundadır. Lütfen
amacınıza uygun bir toz emiş ünitesini kullanmaya özen gösterin. Emiş ünitesinin üzerinde yer
alan güvenlik etiketlerini okuyun. Toz emiş ünitesi yağmurdan, –sıvı toplama dışındaki– ıslak
koşullardan ve UV radyasyonundan korunmalıdır.
Garantinin geçerli kalabilmesi için, tüm servis ve onarımlar Mirka yetkili servis merkezlerinde
gerçekleştirilmelidir. Mirka, toz emiş ünitesinin uygunsuz kullanımından veya planlanan amaca
uygun olmayan bir toz emiş ünitesinin kullanımından kaynaklanan hasarlar için herhangi
bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Tozsuz zımparalama için toz emişli

5

Mirka® Toz Emiş Üniteleri
Toz emiş üniteleri serimiz, elektrikli ve pnömatik zımparalama makineleri ve elde zımparalama blokları ile tozsuz
zımparalama için tasarlanmıştır. Hortumlar ve kasa sabitleyicilerden, iş istasyonları ve arabalara kadar her şeyi içeren
geniş bir aksesuar serisi bulunmaktadır. Sayfa 26-34 arasında ayrıntılı bilgi edinin ve www.mirka.com.tr adresinde
tüm seriyi inceleyin.
TEKNİK BİLGİLER
MODEL
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1025 L PC

1230 L PC

1230 M AFC

1242 M AFC

Ürün kodu

8999000111

8999100111

8999220111

8999227111

Şebeke gerilimi beslemesi

220 – 240 V ~

220 – 240 V ~

220 – 240 V ~

220 – 240 V ~

Şebeke frekansı

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Güç girişi

1000 W

1200 W

1200 W

1200 W

Hava akış hacmi

3600 l/dak

4500 l/dak

4500 l/dak

4500 l/dak

Vakumlu

210 mbar

250 mbar

250 mbar

250 mbar

Gürültü seviyesi, LpA

64 dB

60 dB

60 dB

60 dB

Tank hacmi

25 l

30 l

30 l

42 l

Boyut G × D × Y

375 × 395 × 530 mm

385 × 565 × 565 mm

385 × 565 × 565 mm

385 × 565 × 607 mm

Ağırlık

8 kg

14,5 kg

14,5 kg

16,0 kg
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TOZ EMİŞ ÜNITELERI SERISI

Mirka® Dust Extractor

Mirka® Dust Extractor

Toz Emiş Ünitesi 1025 L, kullanıcıyı koruma ve hareket
ettirme kolaylığı açısından kanıtlanmış performansı ile
kompakt, ancak yine de yüksek performanslı L-sınıfı bir
toz Emiş ünitesidir. Bu toz emiş ünitesinde yüzeylere hava
basıncı uygulamak ve ulaşılması güç alanları temizlemek
için bir üfleme işlevi bulunmaktadır. Konteyner ebadı
25 litredir ve toz emiş ünitesi bir taşıma sapı ile
donatılmıştır. 5 m kablo da, kompakt bir toz emiş ünitesi
için ideal uzunluktadır. Push&Clean (Bastır ve Temizle)
filtre temizleme sistemi daha uzun hizmet ömrü ve daha
iyi emiş gücü sağlar. Bu toz emiş ünitesi, kullanıcıya zaman
ve elektrik tasarrufu sağlayan bir Otomatik Başlatma
(AutoStart) işlevi ile donatılmıştır. Mirka Toz Emiş Ünitesi
1025 L hem kuru hem de ıslak uygulamalar için uygundur
(ıslak kullanımdan önce toz torbasını çıkarın ve ıslak
kullanımdan önce ve sonra filtreyi temizleyin).

L-sınıfı bu profesyonel toz emiş ünitesi, 250 mbar
vakum ve 4500 l/dakika hava akımı oluşturan yüksek
performanslı bir motor ve türbine sahiptir. Otomatik
Başlatma (AutoStart) işlevi motorun hizmet ömrünü uzatır
ve gürültüyü azaltır. Bu emiş ünitesinde depolama alanlı
düz bir üst kısım ve daha iyi manevra kabiliyeti sağlayan
büyük tekerlekler bulunmaktadır. Bir hortuma ve daha
rahat taşınmasını sağlayan bir kablo saklama yuvasına
sahiptir. Ayrıca yün bir toz torbası da içermektedir.
Mirka Toz Emiş Üniteleri hem kuru hem de ıslak
uygulamalar için uygundur (ıslak kullanımdan önce
toz torbasını çıkarın ve ıslak kullanımdan önce ve sonra
filtreyi temizleyin).

(Toz Emiş Ünitesi) 1025 L PC 230V

(Toz Emiş Ünitesi) 1230 L PC 230V

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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TOZ EMİŞ ÜNITELERI SERISI

Mirka® Dust Extractor

Mirka® Dust Extractor

M-sınıfı bu profesyonel toz emiş ünitesi, 250 mbar vakum
ve 4500 l/dakika hava akımı oluşturan yüksek performanslı
bir motor ve türbine sahiptir. Otomatik Başlatma (AutoStart)
işlevi motorun hizmet ömrünü uzatır ve gürültüyü
azaltır. Emiş ünitesinde depolama alanlı düz bir üst
kısım ve daha iyi manevra kabiliyeti sağlayan büyük
tekerlekler bulunmaktadır. Rahatlık ve istikrarlı performans
sağlayan otomatik filtre temizleme (Auto-Filter Cleaning
- AFC) özelliğine ve hava akışı optimal seviyenin altına
düştüğünde, bunu belirten bir hava akışı sensörüne
sahiptir. Hortumu ve kablo saklama yuvası cihazın daha
rahat taşınmasına olanak sağlar. Ayrıca bir yün toz torbası
da içermektedir. Mirka Toz Emiş Üniteleri hem kuru hem
de ıslak uygulamalar için uygundur (ıslak kullanımdan
önce toz torbasını çıkarın ve ıslak kullanımdan önce
ve sonra filtreyi temizleyin).

M-sınıfı bu profesyonel toz emiş ünitesi, 250 mbar vakum
ve 4500 l/dakika hava akımı oluşturan yüksek performanslı
bir motor ve türbine sahiptir. Otomatik Başlatma (AutoStart)
işlevi motorun hizmet ömrünü uzatır ve gürültüyü azaltır.
Emiş ünitesinde depolama alanlı düz bir üst kısım ve daha
iyi manevra kabiliyeti sağlayan büyük tekerlekler bulunmaktadır.
Rahatlık ve istikrarlı performans sağlayan otomatik filtre
temizleme (Auto-Filter Cleaning - AFC) özelliğine ve hava
akışı optimal seviyenin altına düştüğünde, bunu belirten
bir hava akışı sensörüne sahiptir. Hortumu ve kablo saklama
yuvası cihazın daha rahat taşınmasına olanak sağlar. Ayrıca
yün bir toz torbası da içermektedir. Mirka Toz Emiş Üniteleri
hem kuru hem de ıslak uygulamalar için uygundur (ıslak
kullanımdan önce toz torbasını çıkarın ve ıslak kullanımdan
önce ve sonra filtreyi temizleyin). Bu büyük modelde
42 litrelik bir toz konteyneri bulunmaktadır.

(Toz Emiş Ünitesi) 1230M AFC 230V

Otomatik filtre temizleme
sisteminin avantajları:
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(Toz Emiş Ünitesi) 1242M AFC 230V

Daha az bakım işlemi
Sabit performans
Toz torbaları olmadan çalışabilme olasılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Mirka® Dust Extractor (Toz Emiş Ünitesi)
1242 M AFC

Kolay erişilebilir düz ﬁltre
Filtreye, arka kısımdaki açıklık
üzerinden kolayca erişilebilir.
Otomatik Filtre Temizleme
Daha iyi performans ve daha
uzun hizmet ömrü için, filtreyi
otomatik olarak temiz tutar.
Yüksek hacimli konteyner
Yüksek miktarlarda materyalin
çekildiği uygulamalar için 42 litre.
Büyük tekerlekler
Engebeli yüzeylerde kolay
manevra kabiliyeti.
Yüksek performanslı motor
ve türbin
1200 W motor ve 1-kademeli türbin,
250 mbar basınç ve 4500 l/dakika
hava akımı yaratır.

Kablo depolama
Dayanıklı kayış, taşıma sırasında
kablonun yerinde kalmasını sağlar.

M-sınıfı
Kullanıcının daha fazla korunmasını
sağlayan yüksek performans.
Hortum depolama
Hortum her an kullanıma hazırdır.
Hava giriş ﬁltresi
Daha uzun hizmet ömrüne sahip
motor.
Otomatik Başlatma (AutoStart)
işlevi
Toz Emiş Ünitesi yalnızca elektrikli
alet çalışırken devrededir.
Hava akış sensörü
Hava hızı 20 m/saniye’nin altına
düştüğünde uyarı verir.
Hortum giriş tapası
Taşıma sırasında toz sızıntısı riskini
ortadan kaldırır.

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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MIRKA TOZSUZ ÇÖZÜMÜ
Tozsuz zımparalama için toz emişli
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ELEKTRİKLİ ZIMPARALAMA MAKINELERI

Mirka® DEOS
Mirka® DEOS orbital zımparalama makinesi ile kusursuz bir sonuca her zamankinden daha hızlı ve daha kolay erişin.
Kömürsüz motoru ve ileri düzey mühendisliği sayesinde, son derece kompakt bir tasarıma sahiptir. Alçak profilin,
yüksek manevra kabiliyetinin ve mükemmel dengenin konforlu, rahat bir kavrama ile kombinasyonu, yorgunluk
hissi duymadan uzun süre zımparalama yapabilmeniz anlamına gelir. Kolayca çalıştıran koluyla, hızı anında
ayarlayabilirsiniz. Ayrı On/Off (Açık/Kapalı) anahtarları kolay ve güvenli kullanım sağlar. Mirka DEOS entegre
bir titreşim sensörüne ve Bluetooth düşük enerji teknolojisine sahiptir; böylece titreşim, hız ve kullanım
verilerini myMirka uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.
TEKNİK BİLGİLER
MODEL

DEOS 353CV

DEOS 383CV

Ürün kodu

MID3530201

MID3830201

Ebat

81 × 133 mm

70 × 198 mm

Güç

250 w

250 w

Giriş gerilimi

220 – 240 V ~

220 – 240 V ~

Hız

5.000 -10.000 devir/dakika (rpm)

5.000 -10.000 devir/dakika (rpm)

Orbit

3,0 mm

3,0 mm

Ağırlık

0,97 kg

1,0 kg

Gürültü seviyesi

69 dB

71 dB

Titreşim

2,6 m/s2

2,6 m/s2

Bağlantı

Bluetooth

Bluetooth

Ambalaj

Karton kutu

Karton kutu
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ELEKTRİKLİ ZIMPARA MAKİNELERİ

Mirka® DEOS Delta
Yeni Mirka® DEOS 663CV Delta zımparalama makinesi, Mirka DEOS ürün serisinin bir parçasıdır. Mirka DEOS Delta,
Mirka DEOS’un tüm muhteşem özelliklerini içermenin yanı sıra küçük ve hafiftir. Belirli bir açıyla hassas ve etkili
zımparalama, Mirka DEOS Delta’yı köşelerin, profillerin, dikey ve ulaşılması güç alanların zımparalanması için ideal
kılar. Delta zımparalama makinesinde verimli şekilde toz emme için bir adet 100x152x152 mm çok-delikli ped
ve etkili ve hızlı kalıntı giderme için 3 mm orbit bulunur.
TEKNİK BİLGİLER
MODEL

DEOS 663CV Delta

Ürün kodu

MID6630201

Ped ebatı

100 × 152 × 152 mm

Güç

250 W

Giriş gerilimi

220 – 240 V ~

Hız

5.000-10.000 devir/dakika (rpm)

Orbit

3,0 mm

Ağırlık

0,97 kg

Ses seviyesi (LpA)

68 dB

Titreşim seviyesi

2,6 m/s2

Bağlantı

Bluetooth

Ambalaj

Karton kutu

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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ELEKTRİKLİ ZIMPARA MAKİNELERİ

Mirka DEROS
®

Mirka® DEROS, etkili ve tozsuz zımparalama için geliştirilmiş bir rastgele orbital zımparalama makinesidir. Piyasadaki
en küçük ve en ergonomik doğrudan elektrikli bu zımparalama makinesinde, ağır yük altında bile sabit bir hızı
sürdürebilen kömürsüz bir motor bulunur. Titreşim konusunda sınıfının en düşük değerlerine sahiptir ve simetrik
tasarımı, yorgunluk hissetmeden uzun süre zımparalama yapabileceğiniz rahat bir kavrama sağlar. Kolayca çalıştıran
koluyla, hızı anında ayarlayabilirsiniz. Ayrı On/Oﬀ (Açık/Kapalı) anahtarları kolay ve güvenli kullanım sağlar. Entegre
titreşim sensörü ve Bluetooth düşük enerji teknolojisi sayesinde titreşim, hız ve kullanım verilerini myMirka uygulaması
üzerinden takip edebilirsiniz.
TEKNİK BİLGİLER
MODEL

DEROS 550CV

Ürün kodu

DEROS 625CV

DEROS 650CV

DEROS 680CV

DEROS 5650CV

MID5502022

MID6252022

MID6502022

MID6802022

MID5650202CA

Ebat

125 mm

150 mm

150 mm

150 mm

125 ve 150 mm

Güç

350 w

350 w

350 w

350 w

350 w

Giriş gerilimi

220 – 240 V ~

220 – 240 V ~

220 – 240 V ~

220 – 240 V ~

220 – 240 V ~

Hız

4.000-10.000 devir/
dakika (rpm)

4.000-10.000 devir/
dakika (rpm)

4.000-10.000 devir/
dakika (rpm)

4.000-10.000 devir/
dakika (rpm)

4.000-10.000 devir/
dakika (rpm)

Orbit

5,0 mm

2,5 mm

5,0 mm

8,0 mm

5,0 mm

Ağırlık

1,0 kg

1,0 kg

1,0 kg

1,1 kg

1,0 kg

Bağlantı

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Gürültü seviyesi

71 dB

71 dB

71 dB

71 dB

71 dB

Titreşim

3,2 m/s2

2,4 m/s2

3,4 m/s2

3,5 m/s2

3,4 m/s2

Ambalaj

Karton kutu

Karton kutu

Karton kutu

Karton kutu

Mirka kasa
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ELEKTRİKLİ ZIMPARA MAKİNELERİ

Mirka DEROS
®

Benzersiz 77 mm rastgele orbital zımparalama makinesi Mirka® DEROS 325/350 CV, ufak onarımlarda, far
restorasyonlarında, tampon zımparalamada, ulaşılması güç alanlarda ve mutfak yenilemelerinde kolaylık sağlar.
Daha büyük DEROS versiyonları ile aynı muhteşem özelliklere sahiptir. Muazzam performansla bir araya getirilmiş
küçük boyutu, onu sert yüzey uygulamalarındaki düzeltmeler ve iç mekan mobilya detayları için de uygun
hale getirir. Seçiminizi yapın; çok ince zımparalama için 2,5 mm orbit veya daha fazla kalıntı giderme için 5 mm orbit.

TEKNİK BİLGİLER
MODEL

DEROS 325CV

DEROS 350CV

Ürün kodu

MID3252011

MID3502011

Ped ebadı

77 mm

77 mm

Güç

250 W

250 W

Giriş gerilimi

220 – 240 V ~

220 – 240 V ~

Hız

4.000-10.000 devir/dakika (rpm)

4.000-10.000 devir/dakika (rpm)

Orbit

2,5 mm

5,0 mm

Ağırlık

0,8 kg

0,8 kg

Ses seviyesi LpA

67 dB

Titreşim seviyesi

2,7 m/s

Bağlantı

Bluetooth

Bluetooth

Ambalaj

Karton kutu

Karton kutu

67 dB
2

2,6 m/s2

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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Mirka LEROS
®

3,5 kg

DUVAR VE TAVAN ZIMPARA MAKİNESİ
180˚ esneklik
Hafif
Tozsuz

2 mm

180°
180˚ esnek zımparalama başlığı
Pratik ve ergonomik kullanım

Tozsuz mükemmellik
İkili emiş sistemi, tozların verimli ve etkili şekilde
toplanmasını sağlar

Fırçasız motor
Sabit hız
Daha az bakım işlemi

Kompakt tasarım
Ulaşılması güç alanlarda kolay zımparalama

16
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Rastgele orbital hareket
Daha pürüzsüz son katman ve kolay işleme

Açık, net ve kolay anlaşılır kontrol paneli
Yumuşak başlatma işlevi ile değişken hız kontrolü

T-biçimli sap
Farklı kavramalar kullanabilme olanağı
Hortum koruması

Ergonomik
Vücudunuzda daha az stres

ELEKTRİKLİ ZIMPARA MAKİNELERİ

Mirka LEROS
®

Piyasadaki en hafif ve en gelişmiş duvar ve tavan zımparalama makinesidir. Bu eşsiz kömürsüz zımparalama makinesinin,
aralarında 180° esnekliğe sahip bir zımpara başlığının ve 5 mm rastgele orbital hareketin de yer aldığı yenilikçi
çözümler içermesi, onu son derece ‘kullanıcı dostu’ yapmaktadır. Esnek ve pratik tasarımı, ergonomik çalışma
pozisyonları ve operatörün vücut ve sırtında daha az gerilme gibi rakipsiz avantajlar sağlar. 3,5 kg’ın altındaki ağırlığı
sayesinde operatör, yorgunluk hissetmeden uzun süre zımparalama yapabilir.
TEKNİK BİLGİLER
MODEL

LEROS 950CV

Ürün kodu

MIW9502011BA

Ebat

225 mm

Güç

350 W

Giriş gerilimi

220 – 240 VAC

Hız

4.000–8.000 devir/dakika (rpm)

Orbit

5,0 mm

Ağırlık

3,5 kg

Gürültü seviyesi

73 dB

Titreşim

2,5 m/s2

Ped ebatı

225 mm

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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PNÖMATIK ÇÖZÜM

Mirka® Toz Emiş Ünitesi

18
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Hortum

Pnömatik kutu

Pnömatik Çözüm

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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PNÖMATİK ZIMPARA MAKİNELERİ

Mirka PROS
®

Mirka® PROS, etkili ve verimli bir zımparalama aletini oluşturan akıllı özelliklerle ve ayrıntılara özen gösterilerek
donatılmıştır. Yenilikçi özellikleri arasında, birbirinden farklı performans avantajları sunmak üzere tasarlanmış
bir ’fren keçesi’ de yer alır. Örneğin geleneksel pnömatik rastgele orbital zımparalama makinelerinin aksine,
Mirka PROS üzerindeki fren keçesi, makineyi havada tutarken destek pedinin serbest dönüş yerine salınım
yapmasını sağlar.
TEKNİK BİLGİLER
MODEL

PROS 550CV

PROS 625CV

PROS 650CV

PROS 680CV

Ürün kodu

8995550111

8995625111

8995650111

8995680111

Ebat

125 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Hava tüketimi

485 l/dak

485 l/dak

485 l/dak

485 l/dak

Çalışma basıncı

6,2 Bar

6,2 Bar

6,2 Bar

6,2 Bar

Hız

12.000 devir/dakika

12.000 devir/dakika

12.000 devir/dakika

12.000 devir/dakika

Orbit

5,0 mm

2,5 mm

5,0 mm

8,0 mm

Ağırlık

0,89 kg

0,90 kg

0,93 kg

0,95 kg

Gürültü seviyesi

74 dB

73 dB

75 dB

76 dB

Titreşim

2,4 m/s2

2,3 m/s2

3,2 m/s2

3,4 m/s2

Toz sistemi

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Ambalaj

Karton kutu

Karton kutu

Karton kutu

Karton kutu
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PNÖMATİK ZIMPARA MAKİNELERİ

Mirka OS
®

Mirka orbital zımparalama makineleri, kullanıcı rahatlığını garanti eden ergonomik tasarıma sahiptir ve olağanüstü
güç ve dayanıklılık sağlayan hafif, ileri teknoloji ürünü, hassas kalıplanmış kompozit materyallerden inşa edilmiştir.
Mirka pnömatik orbital zımparalama makineleri, özellikle Mirka’nın devrim niteliğindeki net zımparaları ile işlem
yapmak üzere geliştirilmiştir.

TEKNİK BİLGİLER
MODEL

OS 343CV

OS 353CV

OS 383CV

Ürün kodu

8991600111

8991800111

8991500111

Ebat

75 × 100 mm

81 × 133 mm

70 × 198 mm

Güç

179 W

179 W

179 W

Çalışma basıncı

6,2 Bar

6,2 Bar

6,2 Bar

Hız

10.000 devir/dakika

10.000 devir/dakika

10.000 devir/dakika

Orbit

3,0 mm

3,0 mm

3,0 mm

Ağırlık

0,72 kg

0,80 kg

0,96 kg

Gürültü seviyesi

76 dB

76 dB

75 dB

Titreşim

2,6 m/s2

3,23 m/s2

3,3 m/s2

Toz sistemi

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Ambalaj

Karton kutu

Karton kutu

Karton kutu

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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PNÖMATİK ZIMPARA MAKİNELERİ

Mirka ROS
®

Mirka® ROS zımpara makineleri, profesyonel zımparalama işlemleri için etkili ve dayanıklı aletlerdir. Ergonomik
bir dizayna ve hafif, ileri teknoloji malzemelere sahip bu aletler, optimal güç ve kullanıcı konforu sunarlar.
Bu makineler, düşük emiş gücünde bile maksimum toz Emişk üzere inşa edilmiştir ve maksimum güçleri
olan 12.000 dakika/devir’de çalışmaları sırasında bile gürültü seviyeleri düşüktür.
TEKNİK BİLGİLER
MODEL

ROS 325CV

ROS 525CV

ROS 550CV

ROS 625CV

ROS 650CV

Ürün kodu

8993325111

8992725111

8992700111

8993025111

8993000111

Ebat

77 mm

125 mm

125 mm

150 mm

150 mm

Güç

209 W

209 W

209 W

209 W

209 W

Hava tüketimi

481 l/dak

481 l/dak

481 l/dak

481 l/dak

481 l/dak

Çalışma basıncı

6,2 Bar

6,2 Bar

6,2 Bar

6,2 Bar

6,2 Bar

Hız

12.000 devir/dakika

12.000 devir/dakika

12.000 devir/dakika

12.000 devir/dakika

12.000 devir/dakika

Orbit

2,5 mm

2,5 mm

5,0 mm

2,5 mm

5,0 mm

Ağırlık

0,57 kg

0,78 kg

0,81 kg

0,85 kg

0,85 kg

Gürültü seviyesi

74 dB

78 dB

75 dB

79 dB

78 dB

Titreşim

3,2 m/s2

2,29 m/s2

2,77 m/s2

2,14 m/s2

2,48 m/s2

Toz sistemi

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Ambalaj

Karton kutu

Karton kutu

Karton kutu

Karton kutu

Karton kutu
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PNÖMATİK ZIMPARA MAKİNELERİ

Mirka ROS2
®

Mirka’nın sektörde lider olan kendi geliştirme ekibi tarafından tasarlanan bu makineler, ergonomik kavrama tasarımı,
kolay erişimli hız kumandası ve üstün titreşim emilimi gibi akıllı özelliklerle donatılmıştır. Benzersiz kasa tasarımı
bile, zımpara makinesinin sırtı üzerine, kumanda kolu harekete geçirilmeden rahatça yerleştirilmesine olanak tanıyacak
şekilde düzenlenmiştir! Mirka’nın ticari marka güvenilirliği ve ayrıntılara gösterdiği özen bir araya gelerek, bu basit
el aletlerinin her gün, tüm gün boyunca tutarlı, yüksek kaliteli sonuçlar üretmesini sağlar.
TEKNİK BİLGİLER
Model

ROS2 510CV

ROS2 650CV

ROS2 610CV

ROS2-850CV

Ürün kodu

8994510111

8994650111

8994610111

8994850111

Ebat

125 mm

150 mm

150 mm

200 mm

Güç

343 W

343 W

343 W

343 W

Hava tüketimi

594 l/dak

594 l/dak

594 l/dak

651 l/dak

Hız

12.000 devir/dakika

12.000 devir/dakika

12.000 devir/dakika

10.000 devir/dakika

Orbit

10,0 mm

5,0 mm

10,0 mm

5,0 mm

Ağırlık

1,2 kg

1,2 kg

1,3 kg

1,6 kg

Titreşim

3,5 m/s

3,0 m/s

3,4 m/s

4,87 m/s2

Toz sistemi

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Hazır merkezi vakum

Ambalaj

Karton kutu

Karton kutu

Karton kutu

Karton kutu

2

2

2
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PNÖMATİK ZIMPARA MAKİNELERİ

Mirka RPS
®

Hafif ve ergonomik döner polisaj ve zımparalama makinesi, ufak alanların etkili ve tozsuz bir şekilde zımparalanmasına
olanak tanır. Pnömatik makine, altı delikli 77 mm’lik bir destek pedine sahiptir. Mirka® RPS 300CV çok çeşitli uygulamalarda
kullanılabilir: Bu küçük alet, boya atölyelerinde dar ve ulaşılması güç alanlar içeren boya temizliklerinde ve panel dövme
işlemlerinde kolaylıkla kullanılabilir. Aletin döner hareket sistemi, cam yüzeylerde çalışmak için gerekli etki ve verimi
sağlar. Aletin diğer bir avantajı hem zımparalama, hem de polisaj işlemleri için kullanılabilmesidir. Alet sert yüzey
uygulamaları için de kullanılabilir ve küçük boyutu sayesinde, döner polisaj makinesi eviyeler gibi yuvarlak biçimlerin
zımparalanması için mükemmel derecede uygundur.
TEKNİK BİLGİLER
Model

RPS 300CV

Ürün kodu

8992340111

Ebat

77 mm

Güç

209 W

Hava tüketimi

481 l/dak

Hız

3.000 devir/dakika

Orbit

0 mm

Ağırlık

0,63 kg

Titreşim

2,86 m/s2

Gürültü seviyesi, LpA (dB)

78 dB

Toz sistemi

Hazır merkezi vakum
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YEAR WARRANTY
YEAR
WARRANTY
Register
your tool on
Register
your tool on
www.mirka.co.uk
www.mirka.co.uk

Mirka 2+1 Garantisi
Mirka standart olarak 2 yıl ve ek olarak, aletin satın alınmasından sonraki 30 gün içinde Mirka web sitesinde veya
myMirka uygulamasında kaydedilmesine bağlı olarak bir yıl garanti sunmaktadır. Bir yıllık ekstra garantiyi ücretsiz alın;
Mirka Onarım Hizmeti’ni kullanmanız durumunda bu kayıt, işlemlerinizi hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır.
www.mirka.com/warranty

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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AKSESUARLAR

DE 1230/1242 için Kutu Sabitleme
Aksesuarı

DE 1230/1242 230V EU
için Pnömatik Kutu

8999110411
Ayrıca iş istasyonunun 1230 emiş ünitelerine
takılması da gerekmektedir.

8999101011
(Bunun 110v emiş üniteleri için uygun
olmadığını lütfen not edin).

İkili Pnömatik Operatör Kiti

İkili Vakum Kiti

8992510211

8992510311

26
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Elektrikli

Pnömatik

AKSESUARLAR

Hortumsuz Temizlik Kiti

Toz Emiş Üniteleri için Temizlik Seti

8999790111

8999799111

Entegre Pnömatikli Hortum
27 mm × 5,5 m

Hortum 27 mm × 4 m + Konnektör
MIN6519411

8992514511

Elektrikli

Pnömatik

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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AKSESUARLAR

DE 1025 L için Yün Toz Torbası, 5/Paket

DE 1230/1242 için Yün Toz Torbası, 5/Paket

8999000211

8999100211

DE 415/915/1025 L için Filtre

DE 1230/1242 için Filtre

8999600411

8999100411
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Elektrikli

Pnömatik

AKSESUARLAR

DE 1230/1242 için Motor Soğutma Filtresi
8999110111

DE 1230/1242 için Motor Soğutma
Filtresi PET
8999110211

DE 1230/1242 için Hepa Filtre

DE 1230/1242 için Hepa Filtre Kapağı

8999100711
HEPA filtre, toz emiş ünitenizi H-Sınıfı
bir makineye dönüştürmez.

8999100811
HEPA filtre, toz emiş ünitenizi H-Sınıfı
bir makineye dönüştürmez.

Elektrikli

Pnömatik

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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ARABALAR

Toz Emiş Ünitesi için İstasyon

Çözüm İstasyonu

9190310111

9190129001

DE 1230/1242 için İş İstasyonu

Toz Emiş Ünitesi 1230/1242 için Sap

9190148011
Mirka kutu sabitleme aksesuarının (8999110411),
iş istasyonunu 1230 Emiş ünitelerine eklemesi gerekir.

8999299111
Ürün dahil değildir.
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MIRKA SOLUTION TROLLEY (ÇÖZÜM İSTASYONU)
IÇIN AKSESUARLAR

Solution Trolley (Çözüm İstasyonu)
için havlu kutusu

Mirka Solution Trolley (Çözüm İstasyonu)
için Raf

9190147001

9190149001

Solution Trolley (Çözüm İstasyonu)

için Hortum Kolu
9190160011

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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MIRKA İŞ İSTASYONU İÇİN AKSESUARLAR

İş İstasyonu için Raf

Power Tool Hanger A (Elektrikli Alet Askısı A)

9190149011

9190110501

Power Tool Hanger B (Elektrikli Alet Askısı B)

Power Tool Hanger C (Elektrikli Alet Askısı C)

9190110601

9190110701
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MIRKA HORTUMLAR VE ADAPTÖRLER
Mirka® DEROS | DEOS | LEROS
10 m • MIE6514711

5,5 m • MIE6514511

10 m • MIN6519211

4 m • MIN6519411

10 m • MIE6515611

4 m • MIE6515511

Miro 955® | 955®-S

4 m • 8394010311

Mirka® PROS | ROS | OS CV
5,5 m • 8992514511
10 m • 8992514711
10 m • MIN6519211
4 m • MIN6519411

Decosander®

10 m • MIN6519211
4 m • MIN6519411

Elde Zımparalama Blokları

10 m • MIN6519211

8391111111
8391111111

5 m • 8391113011

4 m • MIN6519411

Uzatma hortumları MIE6514511, MIE6514711, 8992514511 ve 8992514711 • Kaldır

4 m • 8391112011

8993022011 4 m • 8391112011 • Konik adaptörü 4 m’den kaldırın ve bağlayın

4 m • 8391112011

8993022911 4 m • MIN6519411 • Konik adaptörü 4 m’den kaldırın ve bağlayın

Mirka Hortum ve 3,5 m Kablo Kolu
MIE6515911

Mirka Hortumu için Taşıma Çantası,
Siyah
8999899111

Elektrikli

Pnömatik

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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Adaptör

Mirka kodu

Açıklama (Önceki sayfaya da başvurun)

8999804111*

Hortum Ø 27 mm × 0,5 m + Konnektör. Bu iletken adaptör, Mirka elektrikli aletleri arasında hızlı geçişe olanak
sağlar. Adaptörü her aletin üzerine sabitleyin ve Mirka markalı bir adaptörle herhangi bir Mirka hortumuna
bağlayın/hortumu ile bağlantısını kesin (pnömatik: 8992514511, 8992514711 ve elektrikli: MIE6514511,
MIE6514711).

8992515811*

Havalı + Elektrikli Hortumlar için Mirka Konnektör. MIE6514511, MIE6514711, 8992514511 ve 8992514711
hortumla birlikte verilir.

8992515911*

Havalı + Elektrikli Hortumlar için yivli Konnektör. Bu adaptör, pnömatik borunun/elektrik kablosunun ortaya
çıktığı toz Emiş ünitesine benzemektedir. MIE6514511, MIE6514711, 8992514511 ve 8992514711 hortumla
birlikte verilir.

8992515611*

Hortum adaptörü Ø 32 mm / 54 mm, Mirka® Toz Emiş Üniteleri için. MIE6514511 / MIE6514511US,
MIE6514711 / MIE6514711US, MIN6519411, MIN6519211, 8992514511 ve 8992514711 hortumla birlikte verilir.
Bu adaptör, hortumdan toz Emiş ünitesine gider.

8394020311**

Hortum Konnektör Kiti No. 3–1 ve 3–2; Miro 955® & 955®-S için. Hortumdaki her iki uç için adaptör; Miro için.
Konnektör 4b: Ø 54 mm.

8391111111*

Adaptör Ø 20 mm / 28 mm; Mirka® Elde Zımparalama Blokları için. Ø 27 mm hortumların (MIN6519411
ve MIN6519211), bloklarla birlikte kullanılmasına olanak sağlar.

8992515411*

Yumuşak Konnektör Ø 25,4 mm. MIN6519411 ve MIN6519211 hortum ile birlikte verilir.
MIN6519411 ve MIN6519211 hortumların, Mirka Decosander®, Mirka Toz Emme Başlığı ve diğer markaların
zımparalama makinelerine bağlanmasına olanak sağlar. Not! Mirka® CEROS veya Mirka® ROS için uygun
değildir.

MIE6511111

Hızlı konnektör Ø 25,4 mm. MIN6519411 ve MIN6519211 hortum ile birlikte verilir.
MIN6519411 ve MIN6519211 hortumların, Mirka DEROS, DEOS, LEROS ve Toz Emme Başlığına bağlanmasına
olanak sağlar. Not! Mirka® CEROS veya Mirka® ROS için uygun değildir.

8993022011

Hortum Döner Konnektörü Ø 20 mm / 20 mm. İki Ø 20 mm hortumun bağlanmasına olanak sağlar.
Örneğin: 2 × Ø 20 mm hortum × 4 m hortum (8391112011).

8992515711*

Hortum Konnektörü Ø 32 / 32 mm. Uzatma hortumu MIN6519711 ile birlikte verilir. MIN6519411
ve MIN6519211 hortumla bağlantı kurulmasına olanak sağlar.
Üretimden kaldırılacaktır.

8393001511*

Adaptör Ø 30–48 mm; Toz Emiş Ünitesi için. Diğer markaların toz Emiş ünitelerine uyması için kesilebilir.

8993022911

Hortum Döner Konnektörü Ø 20 / 25,4 mm. Ø 20 mm bir hortumun Ø 27 mm MIN6519411 ve MIN6519211
hortumla bağlanmasına olanak sağlar.

8999814111**

Hortum 20 mm × 0,5 m + Konnektör. Bu iletken adaptör, 19 / 20 mm toz Emiş teçhizatlı Mirka elektrikli aletleri
arasında hızlı geçişe olanak sağlar. Bu adaptörü her aletin üzerine sabitleyin ve herhangi bir Mirka hortum
takımına bağlayın/hortum takımı ile bağlantısını kesin.

8391111211

Elde Zımparalama Bloğu 20 / 20 mm için Konnektör Hava Girişi. Bir Mirka 20 mm toz çekme hortumuna
takıldığında, bu yeni konnektör hortumun bir Mirka elde zımparalama bloğundan diğerine hızlı ve sorunsuz
şekilde değiştirilmesine olanak sağlar. Bu konnektör hava akışının ayarlanmasına olanak tanır.

*) elektrik iletken (≤ 10 6 Ω /kare)
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**) anti-statik (≤ 10 11 Ω /kare)

MIRKA HORTUMLAR VE ADAPTÖRLER

İç

Dış / Dış

*) elektrik iletken (≤ 10 6 Ω /kare)
**) anti-statik (≤ 10 11 Ω /kare)

Mirka® DEROS | DEOS | LEROS • Hortum ebatları (Ø)

Zımparalama Makinesine Ø (mm)
İç
Dış

Toz Emiş Ünitesine Ø (mm)
İç
Dış

MIE6514511

Hortum* 27 mm × 5,5 m • entegre kablolu CE 230 V

25

27 / 32

32

34 / 40

MIE6514711

Hortum* 27 mm × 10 m • entegre kablolu CE 230 V

25

27 / 32

32

34 / 40

MIE6515511

Hortum* 27 mm × 4 m + Kol + Konnektör • Enteg. kablosu CE 230 V

25

27 / 32

32

34 / 40

MIE6515611

Hortum* 27 mm × 10 m + Kol + Konnektör • enteg. kablosu CE 230 V

25

27 / 32

32

34 / 40

MIN6519411

Hortum* 27 mm × 4 m + Konnektör

25

27 / 32

32

34 / 40

MIN6519211

Hortum* 27 mm × 10 m + Konnektör

25

27 / 32

32

34 / 40

Miro 955® | 955®-S • Hortum ebatları (Ø)
8394010311

Hortum**, Miro 955®/ 955®-S için

Mirka® PROS | ROS | OS CV • Hortum ebatları (Ø)

Zımparalama Makinesine Ø (mm)
İç
Dış
31

40

Zımparalama Makinesine Ø (mm)
İç
Dış

Toz Emiş Ünitesine Ø (mm)
İç
Dış
–

–

Toz Emiş Ünitesine Ø (mm)
İç
Dış

8992514511

Hortum* 27 mm × 5,5 m • entegre pnömatikli

25

27 / 32

32

34 / 40

8992514711

Hortum* 27 mm × 10 m • entegre pnömatikli

25

27 / 32

32

34 / 40

MIN6519411

Hortum* 27 mm × 4 m + Konnektör

25

27 / 32

32

34 / 40

MIN6519211

Hortum* 27 mm × 10 m + Konnektör

25

27 / 32

32

34 / 40

Elde Zımparalama Blokları • Hortum ebatları (Ø)

Zımparalama Makinesine Ø (mm)
İç
Dış

Toz Emiş Ünitesine Ø (mm)
İç
Dış

8391113011

Hortum* 20 mm × 5 m • Elde Zımparalama Blokları için

20

22 / 26

8391112011

Hortum 20 mm × 4 m • Elde Zımparalama Blokları için

20

22 / 26

–

–

MIN6519411

Hortum* 27 mm × 4 m + Konnektör

25

27 / 32

32

34 / 40

MIN6519211

Hortum* 27 mm × 10 m + Konnektör

25

27 / 32

32

34 / 40

Decosander® • Hortum ebatları (Ø)

Zımparalama Makinesine Ø (mm)
İç
Dış

–

–

Toz Emiş Ünitesine Ø (mm)
İç
Dış

MIN6519411

Hortum* 27 mm × 4 m + Konnektör

25

27 / 32

32

34 / 40

MIN6519211

Hortum* 27 mm × 10 m + Konnektör

25

27 / 32

32

34 / 40

Mirka® Temizlik Seti • Hortum çapları (Ø)
8999799111

Toz Emiş Üniteleri için temizlik seti

Zımparalama Makinesine Ø (mm)
İç
Dış
25

27 / 32

Toz Emiş Ünitesine Ø (mm)
İç
Dış
32

34 / 40

Tozsuz zımparalama için toz emişli
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Brezilya Mirka Brasil Ltda.
Belçika Mirka Belgium Logistics NV
Kanada Mirka Canada Inc.
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Finlandiya ve Baltık Ülkeleri Mirka Ltd
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