Mirka® Kablosuz
Polisaj Makineleri
Rahatlık ile kontrolün birleştiği nokta.

KABLOSUZ
POLİSAJ MAKİNELERİ

AROP-B 312NV

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.

YENI!

ARP-B 300NV

Mirka® ARP-B ve Mirka® AROP-B profesyoneller için idealdir;
hafiftir, ergonomiktir ve nokta onarımlı 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.

Teknik Özellikler

mirka.com/cordless

Özellikler ve yararları
Küçük, hafif ve ergonomik
Güçlü ve verimli – yüksek tork ve optimal rpm (devir/dakika)
Çok düşük gürültü seviyesi

myMirka® uygulamasını indirin

Akıllı ve iki boyutta, hızla şarj edilen pil
myMirka uygulaması ile süreçleri standart hale getirme olanağı
Değişken hız tetiği – hızı, çalışma sırasında ayarlayın

Mirka® AROP-B 312NV

Mirka® ARP-B 300NV

Pil şarj cihazı

BCA 108

Kod

8991012311

8991000311

Giriş

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Gerilim

10.8 VDC

10.8 VDC

Şarj süresi

< 40 dakika (2.0 Ah)

Hız

4,000 – 7,000 rpm (devir/dakika)

1,500 – 2,200 rpm (devir/dakika)

Depolama sıcaklık aralığı

–20 ˚C…80 ˚C

Orbit

12.0 mm ( ⁄2”)

0 mm (0”)

Şarj sıcaklığı

4 ˚C…40 ˚C

Destekleme pedinin ebadı

Ø 77 mm (3”)

Ø 77 mm (3”)

Boyutlar

191 x 102 x 86 mm

Ağırlık (pil dahil)

0,89 kg

0,87 kg

Net ağırlık

0.66 kg (1.46 lbs)

Bağlantı

Bluetooth

Bluetooth

Koruma derecesi

II /

BPA 10825

BPA 10850

Pil paketi

1

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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Teknik özellikler

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mirka.com.tr adresini ziyaret edin
ve Mirka YouTube kanalındaki videolarımızı izleyin

Mirka Türkiye

Dedicated to the finish.

