Mirka® Kablosuz Makineler
Rahatlık ile kontrolün birleştiği nokta.

Mirka’nın kablosuz polisaj makineleri ile, nokta onarımları hiç bu kadar kolay
olmamıştı. Kablolar veya hortumlar arasında karışıklık yaşamadan, serbestçe
hareket edin. Küçük, hafif zımpara makineleri kömürsüz (fırçasız) motorlara
sahiptir. Ergonomik tasarım, aletlerin herhangi bir yorgunluk hissi duyulmadan
uzun süre rahatça kullanılabilmesini sağlar.

AROS-B 150NV

Mirka® AOS-B 3 mm yörüngeye sahipken, Mirka® AROS-B daha etkili kalıntı
giderme için rastgele 5 mm yörüngelidir. Mirka’nın en ileri teknoloji kablosuz
aletleri Bluetooth bağlantısına sahiptir. myMirka® uygulamasını indirin
ve otomatik durdurma işlevi ve RPM aralığı yönetimi (uygulama-içi satın alım)
gibi gelişmiş özelliklerden yararlanın.

AOS-B 130NV

Kablosuz zımpara makineleri, pnömatik aletlerden daha fazla enerji verimliliği
sağlar. Yağlama gerektirmediklerinden, kontaminasyon riskini ortadan
kaldırırlar. Zımpara makineleri, nokta onarımı kullanımlarında 16 saate
kadar tutarlı performans sergilerler. 10,8 V Li-ion pil 45 dakikada şarj edilir
– böylece iki adet pil ile, herhangi bir atıl süre yaşanmaz.

Mirka kablosuz zımpara makineleri gerek kuru, gerekse ıslak zımparalama işlemlerinde, inceltme disklerimizle birlikte mükemmel kullanım sunar.

Teknik Özellikler

mirka.com/cordless

Özellikler ve yararları
Küçük ve ergonomik, son derece rahat kullanım
Hızlı başlatma ve 8000’e kadar ayarlanabilen rpm (devir/dakika)
Düşük gürültü seviyeleri ve rahatsız edici kablo veya hortumların bulunmaması

myMirka® uygulamasını indirin

Nokta onarımları için 16 saate varan, uzun kullanım süresi
Ekonomik kullanım – enerji verimliliği ve hızlı şarj edilen piller

Teknik özellikler

Mirka® AROS-B 150NV

Mirka® AOS-B 130NV

Kod

8991150311

8991230311

Gerilim

10.8 VDC

10.8 VDC

Hız

4.000–8.000 rpm (devir/dakika)

4.000–8.000 rpm (devir/dakika)

Orbit

5.0 mm (3⁄16”)

3.0 mm (1⁄8”)

Destekleme pedinin ebadı

Ø 32 mm (1 1⁄4”)

Ø 32 mm (1 1⁄4”)

Bağlantı

Bluetooth

Bluetooth

Koruma derecesi

III

III

Pil şarj cihazı

BCA 108

Pil paketi

BPA 10820*

Giriş

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Tip

Şarj edilebilir Li-ion 3I(NCM)R19/65

Şarj süresi

< 40 min (2.0 Ah)

Pil voltajı

10.8 VDC

Depolama sıcaklık aralığı

–20 ˚C…80 ˚C

Kapasite

2.0 Ah 21.6 Wh

Şarj sıcaklığı

– 0 ˚C…40 ˚C

Boyutlar

191 x 102 x 86 mm

Net ağırlık

0.66 kg (1.46 lbs)

Koruma derecesi

II /

*G
 eçerli pil boyutu. 2,0 Ah pil, Eylül 2019’dan itibaren 2,5 Ah pillerle kademeli
olarak yer değiştirecektir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mirka.com.tr adresini ziyaret edin
ve Mirka YouTube kanalındaki videolarımızı izleyin
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Hızlı kilitleme (Quick lock) sistemi sayesinde destek pedlerini kolayca takma

