Mirka® LEROS-S
Yaklaşın.

Mirka, yüksek düzeyde esnek
zımpara başlığına sahip, kompakt
uzunlukta kömürsüz orbital
zımparalama makinesini sunar.

mirka.com.tr

Yeni

Mirka® LEROS-S 950CV
ile yaklaşın.
Sabit kavrama. 3,2 kg’ın altında. Yüksek düzeyde esneklik.

Mirka® LEROS-S 950CV
Elektrikli rastgele orbital zımpara makinesi, 225 mm
Yeni Mirka® LEROS-S 950CV, son derece esnek zımparalama başlığı ile, imalat sektöründeki geniş ahşap
ve kompozit yüzeyleri zahmetsizce zımparalamak için tasarlanmış, kompakt uzunlukta bir kömürsüz zımparalama makinesidir. LEROS-S hafiftir, dengelidir ve kullanımı kolaydır; 5 mm rastgele yörüngeli geniş
zımparalama pedi, üstün yüzey son kat kalitesi için daha pürüzsüz bir sonuç ile, daha hızlı çalışmaya olanak sağlar. İki özel kavrama noktası sayesinde zımparalama işleminin kontrolü emniyetli şekilde sağlanır;
daha fazla erişime ihtiyaç duyduğunuzda, LEROS-S’ye bir uzatma aparatı takılabilir.

Teknik özellikler

Mirka® LEROS-S 950CV

Güç girişi

350 W

Hız

4.000–8.000 devir/dakika (rpm)

Orbit

5,0 mm

Ses seviyesi LpA

73 dB

Titreşim seviyesi

< 2,5 m/s

Uzunluk

88 cm

Ağırlık

3,2 kg

Ped ebadı

225 mm (24 delik)
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LEROS-S, yüksek basınçta herhangi bir verimlilik kaybı
olmadan, yük altında sabit hız sağlamak için kömürsüz
motor teknolojisini kullanır.

Teknik özellikler
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Arayüz, daha uzun kullanım ömrü için iki kez sabitlenmiştir
Arayüzün sabitlenmesi için hem vidaları hem de kavrama sapını kullanan yeni
bir ped içermektedir. Yedek ped satın alınmasına daha az gerek duyulur.
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Zımparalama başlığı yüksek düzeyde esnektir
Kullanımı daha kolay ve daha ergonomiktir
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5 mm orbit hareketi
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Yüzeyde kusursuz bir son katman ve döner zımparalama makinelerine
oranla çok daha kolay işletim.
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Kömürsüz motor teknolojisi
Kompakt tasarım, değiştirme gerektirmeyen karbon kömür, daha az atıl süre.
Yük altında sabit hız, ağır yük altında verimlilik kaybı yaşanmaz.
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Çift emiş noktası
Verimli bir tozsuz zımparalama işlemine olanak sağlamak için,
mahfazada iki emiş noktası bulunur.
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İki özel kavrama noktası
Zımparalama işlemi üzerinde tam kontrol sağlayan ergonomik
ve emniyetli kavrama.

Yalnızca 3,2 kg
Daha kolay ve daha ergonomik zımparalama, daha az mola ve daha
yüksek verim gerektirir.
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Dengeli LEROS-S, her iki elle de kullanılabilen ergonomik
sapları ile size zımparalama sırasında tam kontrol
ve manevra kabiliyeti sağlar.

LEROS-S, toz giderme için içerdiği çift emiş noktası
sayesinde zımparalama işlemini fiilen tozsuz gerçekleştirir.

LEROS-S 950CV
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Yeni LEROS-S, başarılı LEROS duvar zımparalama makinesinin kardeş ürünüdür. Yeni LEROS-S, LEROS’un tanınmış
yeteneklerini, daha kısa ve daha da kolay kullanılan uzunluğu ile içerir.

Mirka Ltd
Türkiye
Daha fazla bilgi için
www.mirka.com.tr'yi ziyaret ediniz
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