
Profesyonel toz emiş ürün yelpazesi tozsuz 
deneyimi tamamlıyor
Profesyonel aletler ve birinci sınıf zımparalar ile zımpara yaparken, eşit miktarda toz emişe ihtiyacınız vardır. Mirka'nın 
1230/1242 toz emici ürün yelpazesi bu ve daha fazlasıdır: yüksek performanslı 1200 W motor ve 4500 l /dk hava akışı ile 
250 mbar emiş sağlayan 1 kademeli türbin ile donatılmıştır. 1230 modellerinde 30 litrelik bir toz konteyneri ve 1242 
modelinde daha büyük, 42 litrelik bir toz konteyneri vardır. Ayrıca tüm modellere uyan çok çeşitli aksesuarlar 
mevcuttur.

  Mirka® Toz Emici 1230 L PC        

  Mirka® Toz Emici 1230 L AFC     

  Mirka® Toz Emici 1230 M AFC   

  Mirka® Toz Emici 1242 M AFC

Tüm toz emiciler otomatik başlatma işlevine sahiptir, bu sadece daha az gürültü değil, toz emici için daha uzun bir 
kullanım ömrü anlamına gelir. Temizlemeye bas modeli için, filtreyi temizlemek için sadece basit bir düğmeye basmak 
gerekir. Çıkartılması gerekiyorsa, filtreye arkadaki ayrı bir açıklıktan kolayca erişilebiliyor.

Otomatik filtre temizleme sistemi (AFC) ile donatılmış toz emiciler, M (orta) 
ve L (hafif) toz sınıflarında mevcuttur. Verimli filtre her 15 saniyede bir 
kendini temizler, bu da toz emicinin performansını net bir şekilde artırır. 
Aksesuar olarak mevcut olan HEPA filtresinin kurulumu kolaydır.

Düz üst kısım ekstra depolama olanakları sağlar. Çantaları veya rafları ve 
kancaları olan iş istasyonunu bağlamak için kasa bağlama aksesuarını 
kullanın.

Otomatik filtre temizlemenin avantajları

  Az bakım
  Sabit performans
  Toz torbası olmadan çalışma imkanı
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Teknik özellikler Mirka® Toz Emici 1242 M AFC

Kolayca erişilebilen düz filtre 
Filtreye arkadaki bir açıklıktan 
kolayca erişilebilir.

Otomatik Filtre Temizleme 
Daha iyi performans ve daha 
uzun ömür için filtreyi otomatik 
olarak temiz tutar.

Yüksek hacimli konteyner
Çok fazla maddenin çıkarıldığı 
uygulamalar için 42 litre.

Büyük tekerlekler
Düz olmayan yüzeylerde kolay 
manevra kabiliyeti.

Yüksek performanslı motor 
ve türbin
1200 W motor ve 1 kademeli 
türbin 250 mbar basınç ve 4500 l/
dk hava akımı oluşturur. 

M-sınıf
Daha yüksek kullanıcı koruması 
için kanıtlanmış performans.

Hortum depolama
Hortum sürekli kullanıma hazır

Hava giriş filtresi
Daha uzun motor ömrü. 

Otomatik başlat işlevi
Toz emici yalnızca zımpara 
makinesi çalışırken çalışır. 

Hava akımı sensörü
Hava hızının 20 m / s'nin altında 
olduğunu gösterir.

Hortum giriş tapası
Taşıma sırasında toz kaçağı 
riskini ortadan kaldırır.

Kablo depolama
Kabloyu taşıma sırasında yerinde 
tutan dayanıklı kayış.

Teknik özellikler Toz Emici 1230 L/M Toz Emici 1242 M AFC

Gerilim şebeke beslemesi 220 – 240 V ~ 220 – 240 V ~ 

Ana frekans 50/60 Hz 50/60 Hz

Güç girişi 1200 W 1200 W

Hava akışı hacmi 4500 l/min 4500 l/min

Vakum 250 mbar 250 mbar

Ses seviyesi, LpA 60 dBA 60 dBA

Konteyner hacmi 30 l 42 l

Ebat  W x D x H 385 x 565 x 565 mm 385 x 565 x 607 mm

Ağırlık 14.5 kg 16.0 kg




