
Mirka® LEROS 
Her açıdan kusursuz.



Yaklaşın.

Uzun yıllara yayılan geliştirme çalışmaları, ergonomik ve kullanıcı-dostu bir ürün sunma konusuna  
kararlı odaklanma, sektördeki en hafif kömürsüz elektrikli duvar ve tavan zımparalama makinesi  
olan Mirka® LEROS’u yarattı. Bu eşsiz makine, sektördeki benzer diğer zımparalama makinelerinin  
hiçbirinde bulunmayan özelliklere sahiptir.

Yeni Mirka® LEROS-S 950CV yüksek düzeyde esnek zımparalama başlığına sahip, kompakt uzunlukta 
bir duvar zımparalama makinesi olarak, sınırlı alanlarda duvar zımparalama çalışmaları için mükemmel 
seçimdir. LEROS-S, hafifliği, dengesi ve kolay manevra yapabilme özelliği sayesinde geniş alanları  
daha hızlı ve daha kolay zımparalayabilir. 5 mm’lik işlem alanına sahip geniş zımparalama pedi,  
özellikle uzun bir duvar zımparalama makinesini kullanmanın güç olduğu durumlarda, geniş alanlar  
ve yüzeylerdeki dolgu düzeltme çalışmalarında yüksek performans sergiler. 

Mirka® LEROS ve LEROS-S

Teknik özellikler Mirka® LEROS 950CV Mirka® LEROS-S 950CV

Güç girişi 350 W 350 W

Hız 4.000–8.000 devir/dakika (rpm) 4.000–8.000 devir/dakika (rpm)

Orbit 5,0 mm  5,0 mm

Ses seviyesi LpA 73 dB  73 dB

Titreşim seviyesi < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

Uzunluk 144 cm 88 cm

Ağırlık 3,5 kg 3,2 kg

Ped ebadı 225 mm 225 mm

İş için her zaman doğru uzunluk

Yeni LEROS-S iki kavrama 
noktasına sahiptir
Zımparalama işlemi üzerinde  
tam kontrol sağlayan ergonomik  
ve emniyetli kavrama



Hafif
Sektördeki en hafif duvar ve tavan zımparalama makinesi. Hafifliği sayesinde, 
operatör daha uzun süre zımparalama çalışması yapabilir ve vücuduna daha 
az yük yüklenir.

Esnek zımparalama başlığı
Esnek zımparalama başlığı, aletin operatörün hareketlerini kolayca izleyebilmesine  
ve aynı zamanda operatörün ergonomik bir çalışma pozisyonundan yararlanmasına  
olanak sağlar. Esnek başlık operatörün yüzeye farklı açılardan uzanmasına  
yardımcı olur.

5 mm rastgele orbital hareket
Rastgele yörüngesel hareket, aletin kolayca tutulabilmesine ve daha iyi  
bir sonuca olanak tanır. Bu nedenle, yorgunluk nedeniyle daha az mola  
gereksinimi duyulur ve alan üzerinde daha az miktarda ‘yeniden çalışma’  
gerekir. Döner zımparalama makinelerine oranla çok daha kolay işletim. 

Tam güç sistemi 
Yayların ve fırçaların bulunmaması nedeniyle, zımparalama yaparken makineyi  
duvara bastırmak gerekmez. Böylece tüm güç, zımparalama işlemine aktarılır.

Kömürsüz motor teknolojisi
Kömürsüz motor, aletin ağırlığını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, 
değiştirilmesi  gereken herhangi bir karbon kömür bulunmadığından daha az 
bakım çalışması gerekir. Yüksek basınç altında herhangi bir verimlilik kaybı 
yaşanmaz.

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

Maksimum esneklik

Her açıdan kusursuz.

Mirka® LEROS 180° ve LEROS-S yaklaşık 140° esnekliğe sahiptir
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Mirka Türkiye

İletişim bilgileri için lütfen ziyaret edin: mirka.com.tr

Bizi takip edin:
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Mirka® LEROS’un tam uzunluğu, duvar  
ve tavanların maksimum esneklikle  
zımparalanması için tasarlanmıştır. 

Saklama çantası bulunmayan  
Mirka® LEROS: 
MIW9502011BA
Destek Pedi 225 mm 25H LEROS  
+ 8 Vida için Düz: MIW9514311

Kompakt LEROS-S, tam kontrol sağlayan  
iki özel kavrama noktası ile banyo  
duvarları, dar koridorlar, gömme  
dolaplar vb. gibi sınırlı alanlarda inşaat  
ve dekorasyonişleri için tasarlanmıştır.

Mirka® LEROS-S 950CV: MIW9502122
Mukavva bir kutu içerisinde temin  
edilmektedir. Arayüzün sabitlenmesi  
için hem vidaları hem de kavrama  
sapını kullanan yeni bir ped içermektedir.

Daha temiz ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için Mirka® LEROS’u veya LEROS-S’yi Mirka’nın tozsuz net zımparaları  

ve uygun bir toz emiş sistemi ile birlikte kullanın.


