
KABLOSUZ

ÇÖZÜM

Rahatlık ile kontrolün birleştiği nokta.



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. Ürünlerimizin yüzde 97’si ihraç 
edilir ve bağlı ortaklıklarımız ve ithalatçılarımız tarafından tüm 
dünyada satılır.

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.

Kurumsal Sorumluluk

Mirka Hakkında

www.mirka.com.tr
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Kablosuz rahatlığı

Mirka’nın kablosuz makineleri hafiftir, ergonomiktir  
ve spot tamiri ve inceltme için optimize edilmiştir.  
Kablosuz rahatlığını tercih eden profesyoneller için  
idealdir. İnanılmaz derecede çeviktir, sessizdir, küçüktür  
ve kömürsüz motoru sayesinde son derece az bakım  
gerektirir. Kablosuz makineler, iki adet 2,5 Ah 10,8 V Li-ion  
pil ve bir şarj cihazı ile birlikte sunulmaktadır. 5 Ah 10,8 V Li-ion 
piller ayrıca satın alınabilir.

Tam kontrol

Tetikteki değişken hızlarla, işlemi yalnızca dokunarak
kontrol edebilirsiniz. Mirka’nın kablosuz makineleri, serinin
Bluetooth bağlantısına sahip en üst modelleridir; diğer  
birdeyişle süreci myMirka® uygulaması ile dijital olarak 
kontrol etmek için ek seçenekler sunmaktadır. En yeni  
özellikler, RPM aralığı yönetimi ve otomatik durdurma 
işlevidir (uygulama-içi satın alım). Spot tamiri ve inceltme 
işlemlerinizi standartlaştırmak daha kolay olamazdı.

Mirka® Kablosuz. Rahatlık ile kontrolün  
birleştiği nokta.

Kapsamlı bir kablosuz sistem için, Mirka kablosuz zımpara makineleri ile kablosuz polisaj makinelerini  
birlikte kullanın. Çözümü, Mirka tarafından Finlandiya’da üretilen spot tamir zımparaları ve polisaj bileşikleri 
ile tamamlayın.
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Mirka ARP-B (Döner) kablosuz polisaj makinesi; 77 mm destek pedi ve 5,0 Ah Li-ion pil ile birlikte.
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Spot tamir Çözümü için Makineler ve Aksesuarlar

Mirka® AOS-B ve AROS-B Zımpara Makineleri

Novastar® SR

Deterjan veya su ile yumuşatın

Sarı mikrofiber temizleme bezi

Polarshine® 12

Mirka köpüklü ped, sarı petekli

Mirka çok-amaçlı kemer
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AROP-B ARP-B 

Mirka® ARP-B ve AROP-B Polisaj Makineleri

YENİ!

YENİ!
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Polisaj ve son işlem için, 
kablosuz Mirka® AROP-B 312NV
polisaj makinesini, Mirka® Sarı
petekli pedi ve Polarshine®  
12’yi kullanın.

Polisaj pedine veya doğrudan 
kusurlu yüzey alanına  
ufak bir miktar Polarshine®  
12 uygulayın.

Hafifçe bastırarak polisaj  
yapın. Ortalama hız uygulayın. 
Bezle silerek temizleyin 
ve yüzeyi kontrol edin. 
Gerekiyorsa, işlemi tekrarlayın.

Kusurları gidermek için, 
Novastar® SR ve Mirka® AOS-B 
130NV zımpara makinesini 
kullanın.

Zımparalama esnasında mutlaka 
su kullanın, suyu hem zımparaya 
hem de kusurlu alana uygulayın. 
En iyi sonucu almak için Mirka 
titreşim sönümleyici kullanın.

Zımpara makinesiyle hafifçe 
bastırın ve 2–3 saniye 
zımparalayın.

Mirka® AOS-B zımpara makinesi ve Mirka® AROP-B kablosuz polisaj makinesi ile spot tamir

Bezle silerek temizleyin ve 
yüzeyi kontrol edin. Gerekiyorsa, 
Adım 3’ü tekrarlayın. Mirka’nın 
yumuşak mikrofiber bezini 
kullanın.

Son temizleme için, Mirka 
yumuşak mikrofiber bez kullanın.

2 3 4

6 7 85

1

Kolay Spot Tamir Çözümü
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Mirka® AOS-B ve AROS-B

Mirka Kablosuz Zımpara Makineleri

Kablolar veya hortumlar arasında karışıklık yaşamadan, serbestçe hareket edin. Mirka’nın kablosuz zımpara  
makineleri ile kolay ve verimli spot tamiri. Küçük, hafif zımpara makineleri kömürsüz (fırçasız) motorlara sahiptir.  
Makinelerin herhangi bir yorgunluk hissi duyulmadan uzun süre rahatça kullanılabilmesini sağlamak amacıyla,  
ergonomik tasarıma öncelik verilmiştir.

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 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.
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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

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

Giriş 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Şarj süresi < 40 min (2.0 Ah) 

Depolama sıcaklık aralığı –20 ˚C…80 ˚C

Şarj sıcaklığı – 0 ˚C…40 ˚C

Boyutlar 191 x 102 x 86 mm

Net ağırlık 0.66 kg (1.46 lbs)

Koruma derecesi II / 

Pil paketi BPA 10820*

Tip Şarj edilebilir Li-ion 3I(NCM)R19/65

Pil voltajı 10.8 VDC 

Kapasite 2.0 Ah 21.6 Wh

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

Teknik Özellikler

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

  Spot tamiri için 16 saate varan, uzun kullanım süresi

  Ekonomik kullanım – enerji verimliliği ve hızlı şarj edilen piller

  Hızlı kilitleme (Quick lock) sistemi sayesinde destek pedlerini kolayca takma
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Mirka Kablosuz Polisaj Makineleri

Mirka® ARP-B and AROP-B

Özellikler ve yararları

A
RP

-B
  

A
RO

P-
B 

YENİ!

Mirka ARP-B ve Mirka AROP-B, profesyoneller için idealdir; 
hafiftir, ergonomiktir ve spot tamirli polisaj işlemleri  
için optimize edilmiştir. İnanılmaz derecede çeviktir, 
kolayca hareket ettirilebilir – etrafta takılacak bir kablo  
veya kirlenecek herhangi bir hava beslemesi yoktur.  
Sessiz, küçük ve kömürsüz motoru sayesinde son derece 
az bakım.

Mirka ARP-B 300NV, 77 mm destek pedine ve kömürsüz 
motora sahip bir döner polisaj makinesidir. Rastgele orbital 

polisaj makinesi Mirka AROP-B 312NV de, benzer şekilde 
kömürsüzdür ve 77 mm destek pedine ve 12 mm  
yörüngeye sahiptir. 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.

  Küçük, hafif ve ergonomik
   Güçlü ve verimli – yüksek tork ve optimal rpm  

(devir/ dakika)
  Çok düşük gürültü seviyesi

  Akıllı ve iki boyutta, hızla şarj edilen pil
   myMirka uygulaması ile süreçleri standart hale  

getirme olanağı
  Değişken hız tetiği – hızı, çalışma sırasında ayarlayın
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Teknik Özellikler

Teknik özellikler Mirka® AROP-B 312NV Mirka® ARP-B 300NV

Kod  8991012311 8991000311

Gerilim 10.8 VDC
 

10.8 VDC
 

Hız 4,000 – 7,000 rpm (devir/dakika) 1,500 – 2,200 rpm (devir/dakika)

Orbit 12.0 mm (1⁄
2
”) 0 mm (0”)

Destekleme pedinin ebadı Ø 77 mm (3”) Ø 77 mm (3”)

Ağırlık (pil dahil) 0,89 kg 0,87 kg

Bağlantı Bluetooth Bluetooth

Pil şarj cihazı BCA 108

Giriş 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Şarj süresi < 40 dakika (2.0 Ah)
 

Depolama sıcaklık aralığı –20 ˚C…80 ˚C

Şarj sıcaklığı 4 ˚C…40 ˚C

Boyutlar 191 x 102 x 86 mm

Net ağırlık 0.66 kg (1.46 lbs)

Pil paketi BPA 10825 BPA 10850

Tip Şarj edilebilir Li-ion 3INR19/65 Şarj edilebilir Li-ion 3INR19/65-2

Pil voltajı 10.8 VDC
 

10.8 VDC
 

Kapasite 2.5 Ah / 27.0 Wh 5.0 Ah / 54.0 Wh

Akıllı pil Evet Evet
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KABLOSUZ
ÇÖZÜM

Rahatlık ile kontrolün 
birleştiği nokta.
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Polisaj Pedleri

Zımparalar

Novastar SR3
Mirka ürün kodu: FH32500103

 ››  En üst katmanlarda ve şeffa 
tabakalarda yer alan küçük boya 
kusurlarını düzeltmek ve toz 
parçacıklarını gidermek için kullanılan, 
yüksek düzeyde hassas spot tamir 
zımparası.

Novastar SR5
Mirka ürün kodu: FH32500105

 ››  En üst katmanlarda ve şeffaf 
tabakalarda yer alan küçük boya 
kusurlarını düzeltmek ve toz 
parçacıklarını gidermek için 
kullanılan, yüksek düzeyde hassas 
nokta onarım zımparası.

Köpüklü Ped, sarı petekli

 ››  Mükemmel düzeyde esnekliğe 
sahip ped. Her türlü polisaj işlemi  
için uygundur.

Köpüklü Ped, siyah petekli

 ››  Hologram gidermekte kullanılan 
köpüklü ped gerek taze, gerekse 
tam kürlenmiş boya çalışmalarında 
mükemmel bir son kat sağlar.

Lambswool (kuzu yünü) Ped 
Pro 80mm

 ››  Üstün kalite yün elyaflarından 
yapılmış ped, zorlu kullanımlarda 
performansı yüksek seviyede tutacak 
şekilde optimize edilmiştir.

Mikronlar ve zımpara 
tanecikleri
Ürün adında yer alan numara, 
zımparadaki partikül ebadını 
ölçmekte kullanılan birim olan 
mikronu temsil eder. Karşılık gelen 
zımpara taneciği:

Novastar SR 3 µ = P5000  
Novastar SR 5 µ = P3000

YENİ!
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Polisaj Bileşikleri

POLARSHINE® 12  
POLİSAJ BİLEŞİĞİ
Mirka ürün kodu: 7991210111 (1 L)

POLARSHINE® 10  
POLİSAJ BİLEŞİĞİ
Mirka ürün kodu: 7995010111 (1 L)

 ››  Polarshine 12 su bazlı ve silikon içermeyen,  
1 adımlı bir cilalama bileşiğidir. P2500 veya daha 
ince çizikleri giderir. Pus ve hologram ile kesim 
hızı arasında mükemmel bir dengeye sahiptir.

 ››  Zımparalama sonrasında en iyi sonuca 
ulaşmak için tasarlanmış, en üst düzey tek 
bileşik sistemi. Tüm boya sistemleri ve çizilmeye 
dayanıklı şeffaf kaplamaların cilalanması için 
uygundur. P1500 veya daha ince çizikleri giderir.

POLARSHINE® 5  
POLİSAJ BİLEŞİĞİ
Mirka ürün kodu: 7990500111 (1 L)

POLARSHINE® VF5 
POLİSAJ BİLEŞİĞİ
Mirka ürün kodu: 7992450511 (1 L)

 ››  Polarshine 5, çeşitli boya ve lakeler üzerinde 
üstün düzeyde parlak bir cila sağlamak amacıyla 
geliştirilmiştir. Su bazlı bu cilalama bileşiği, 
boyalar ve şeffaf kaplamalar üzerindeki helezon 
izlerini gidererek, yüksek parlaklıkta bir son 
katman bırakır.

 ››  Polarshine VF5, hologramları kaldırmak 
ve P2500 veya daha ince taneli zımparalama 
sonrasında zımpara izlerini gidermek için uygun, 
orta ince taneli bir polisaj bileşiğidir. Silikon 
içermez ve hem makine, hem de el uygulamaları 
için uygundur.

Pil Paketleri

BPA 10825 Akıllı pil
Tip: Şarj edilebilir Li-ion 3INR19/65
Pil voltajı: 10.8 VDC 

Kapasite: 2.5 Ah / 27.0 Wh 
Akıllı pil: Evet

BPA 10850 Akıllı pil
Tip: Rechargeable Li-ion 3INR19/65-2 
Pil voltajı: 10.8 VDC 

Kapasite: 5.0 Ah / 54.0 Wh 
Akıllı pil: Evet
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Sonuca odaklı.
Mirka Türkiye 
siparis@mirka.com

www.mirka.com.tr

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

Gelişmiş özellikleri denemek için myMirka uygulamasını indirin.

Mirka’dan dijital çözüm


