
Mirka Scandinavia  •  sales.se@mirka.com  •  mirka.dk

KIT 2019
MIRKA



INDEHOLD KIT 2019

ARBEJD STØVFRIT.....................................................................................................................................3

MALERKIT XL......................................................................................................................................................4

MALERKIT L........................................................................................................................................................5 

MALERKIT M.......................................................................................................................................................6

MYMIRKA, DIGITALE TJENESTER................................................................................................................7

MERE OM MIRKA LEROS................................................................................................................................8

LEROS PRO KIT..................................................................................................................................................9

NOVASTAR 150 MM........................................................................................................................................10

IRIDIUM 150 MM..............................................................................................................................................11

MIRKA DEOS & 1230 M AFC.........................................................................................................................12

MIRKA DEROS & 1230 M AFC.......................................................................................................................13

MIRKA DEROS & 1230 L PC MED SLANGE 5,5 M...................................................................................14

MIRKA DEROS & 1230 L PC MED SLANGE 10 M....................................................................................15

MIRKA DEROS &1230 L AFC MED SLANGE 5,5 M.................................................................................16

MIRKA DEROS & 1230 L AFC MED SLANGE 10 M.................................................................................17

MIRKA DEROS & 1230 M AFC MED SLANGE 5,5 M...............................................................................18

MIRKA DEROS & 1230 M AFC MED SLANGE 10 M................................................................................19



3

ARBEJD STØVFRIT

Mirka var den første slibemateriale-producent i verden til at udvikle et støvfrit slibesystem. Det har været det 

hele værd. Mirkas netprodukter har vundet mange innovationspriser og været en best-seller i hele verden.

Med Abranet er Mirka lykkedes med noget som mange andre er mislykkedes med - at udvikle et helt jævnt slibenet. 

De tusindvis af huller giver fænomenal udsugning.  Den maksimale afstand fra hver slibepartikel til nærmeste

udsugningshul er kun 0,5 mm. Denne smarte struktur giver mange fordele. Brug af Abranet fjerner støv fra rummet 

mellem slibegitteret og slibefladen, hvilket betyder, at slibekornet skærer overfladen mere effektivt. Da støvet kontin-

uerligt suges væk, er slibningen næsten støvfri. Ved at holde slibematerialet og slibefladen fuldstændigt støvfri, 

forlænger du slibematerialets levetid. Hvis slibematerialet bevarer sine aggressive egenskaber over hele overfladen, 

bliver slibningen mere jævn og effektiv, hvilket resulterer i et bedre slutresultat. Fordi du altid kan se, hvad du sliber, 

får du god kontrol over dit arbejde, og kan blandt andet undgå overslibning.

Abranet er løsningen på mange problemer, såsom pilling og koagulering. Da støvet ikke ophobes i klumper på 

slibeskiven i samme omfang som før, er der ingen risiko for, at slibestøvet ophobes og danner riller på slibefladen 

eller bremser slibeskiven, hvilket reducerer slibekraften.

Støvfri slibning er ikke kun bedre for vores helbred, det sparer både tid og penge. For håndværkeren er det enkelt

- du mærker forskellen i slibningen og den tid, du sparer. For firmaet er det simpelt beregnet det bedste valg. For 
branchen betyder det fremskridt.

MED MIRKAS SLIBEMASKINER, ABRANET & STØVSUGER
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KITKODE: DUSTFREE19XL

MALERKIT XL

Et komplet kit til maling og renovering. Indeholder Mirka LEROS, Mirka DEROS, slibematerialet Abranet og Mirkas 
M-klasse støvsuger. Mirka LEROS er den letteste elektriske væg- og loftsliber på markedet. Takket være den lave vægt 
på 3,5 kg kan brugeren slibe i længere perioder med mindre belastning på kroppen. Den børsteløse motor mindsker 
maskinens vægt betragteligt. Denne unikke maskine har funktioner som ingen anden sammenlignelig maskine på 
markedet har. Det fleksible slibehoved med 180° gør det nemt for maskinen at følge brugerens bevægelser og tillader 
brugeren at holde en ergonomisk arbejdsstilling. 

Professionel M-klasse støvsuger med effektiv motor og turbine som yder 250 mbar vaccum og 4500 l/min luftforbrug. 
Automatisk start/stop funktion minimerer strømforbruget og øger motorens levetid. Automatisk filterrengøring øger 
ligeledes levetiden på filter, og giver konstant optimal sugeeffekt. Mirka DEROS er ligesom LEROS meget ergonomisk 
og har en effektiv motor med lavt vibrationsniveau. Anvend maskinerne sammen med Abranet og støvsuger, så får du 
et støvfrit slibesystem.

PRODUKTER I KIT     ANTAL
Mirka LEROS 950CV 225mm, taske, sål + skruer  1 

Mirka DEROS 5650CV 125/150mm Orbit 5,0, Plastbox 1

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V    1

Beslag til Støvsuger 1230/1242    1

Udsugningsslange med strømkabel CE 230V 27mm x 5,5m 1

Lynkobling blød 27mm     1

Abranet 225mm Grip P120, 25/pk    1

Abranet 225mm Grip P180, 25/pk    1

Abranet 150mm Grip P80, 50/pk    1

Abranet 150mm Grip P120, 50/pk    1

Abranet 150mm Grip P180, 50/pk    1

M-KLASSE
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MALERKIT L

KITKODE: DUSTFREE19L

Når du bruger Mirka LEROS sammen med netrondellerne Abranet og støvsuger, får du et komplet støvfrit slibe-
system. Mirka LEROS er den letteste elektriske væg- og loftsliber på markedet. Takket være den lave vægt på 3,5 kg 
kan brugeren slibe i længere perioder med mindre belastning på kroppen. Den børsteløse motor mindsker maskinens 
vægt betragteligt. Denne unikke maskine har funktioner som ingen anden sammenlignelig maskine på markedet har. 
Det fleksible slibehoved med 180° gør det nemt for maskinen at følge brugerens bevægelser og tillader brugeren at 
holde en ergonomisk arbejdsstilling. Det fleksible hoved hjælper dig også med at nå overflader fra forskellige vinkler. 

Den professionelle M-klasse støvsuger har en effektiv motor og turbine som yder 250 mbar vaccum og 4500 l/min 
luftforbrug. Støvsugerens store hjul og smarte slange- og ledningsholder, gør den nem at transportere. Automatisk 
start/stop funktion minimerer strømforbruget og øger motorens levetid. Automatisk filterrengøring øger ligeledes 
levetiden på filter, og giver konstant optimal sugeeffekt. 

PRODUKTER I KIT     ANTAL

Mirka LEROS 950CV 225mm, taske, sål + skruer  1

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V    1

Beslag til Støvsuger 1230/1242    1

Lynkobling blød 27mm     1

Udsugningsslange med strømkabel CE 230V 27mm x 5,5m 1

Abranet 225mm Grip P120, 25/pk    1

Abranet 225mm Grip P180, 25/pk    1

M-KLASSE

KITKODE: DUSTFREE19XL
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KITKODE: DUSTFREE19M

MALERKIT M

Mirka® DEROS & Støvsuger M-KLASSE

Mirka DEROS er en smart slibemaskine, perfekt til alle mindre slibeopgaver på alle overflader. Blød opstart og 
motorbremsefunktion samt det ergonomiske design, ger at den er meget brugervenlig. Sammen med Mirka 
Støvsuger 1230 M AFC og netsliberondellerne Abranet får du et komplet støvfrit slibesystem. 

Den professionelle M-klasse støvsuger har en effektiv motor og turbine som yder 250 mbar vaccum og 4500 l/min 
luftforbrug. Støvsugerens store hjul og smarte slange- og ledningsholder, gør den nem at transportere. Automatisk 
start/stop funktion minimerer strømforbruget og øger motorens levetid. Automatisk filterrengøring øger ligeledes 
levetiden på filter, og giver konstant optimal sugeeffekt. 

PRODUKTER I KIT     ANTAL
Mirka DEROS 5650CV 125/150mm Orbit 5,0, Plastbox 1

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V    1

Beslag til Støvsuger 1230/1242    1

Udsugningsslange med strømkabel CE 230V 27mm x 5,5m 1

Lynkobling blød 27mm     1

Abranet 150mm Grip P80, 50/pk    1

Abranet 150mm Grip P120, 50/pk    1

Abranet 150mm Grip P180, 50/pk    1
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KITKODE: DUSTFREE19M

MYMIRKA® 
Mirkas digitale løsninger fører overfladeslibningen ind i en digitale fremtid, hvor der er fokus på optimering, 

sundhed og effektivitet. Kort sagt mere værdi til vores kunder i alle forretningsområder.

Udgangspunktet for myMirka er at tilbyde en enkel måde at passe på dine hænder, når du sliber. Vi har nu tilføjet 

en integreret vibrationssensor og Bluetooth®-teknologi i vores mest populære elektriske slibemaskiner og udviklet 

en app til opfølgning af målingerne. Takket være myMirka har du også adgang til mange værktøjsdata og kan gøre 

brug af de mange digitale fordele, som f.eks. garantiregistrering via appen. 

myMirka er en platform med digitale tjenester og og tilkobling til forskellige løsninger, der skaber værdi for 

brugeren i arbejdsmiljøet. Alt sammen for at gøre det så nemt som muligt for dig. Brug myMirka appen og få 

mere værdi i hverdagen. 

myMirka er tilgængelig for download på Google Play og App Store. Programmet kræver version 9.1 eller nyere for 

iOS-enheder og version 5.0 eller nyere for Android-enheder. MyMirka er gratis med mulighed for i appen at tilkøbe

flere funktioner og yderligere tjenester. Nye tjenester lanceres løbende på myMirka-platformen, da vi hele tiden 

udvikler nye funktioner.

SMARTE DIGITALE TJENESTER
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KITKODE: LEROS19PRO

5 mm orbit
Mirka LEROS reagerer hurtigt og præcist på brugerens bevægelser. 
Takket være maskinens oscillering, har brugeren en god følelse med 
emnet, hvilket giver et sikkert resultat og en perfekt finish. Videre 
ligger stabilitetspunktet på slipehodet nær overflaten og bidrar 
til en mer stabil sliping.

Perfektion fra alle vinkler.

Forlænger skaft
Forlængerskaft giver dig længere
rækkevidde når du sliber vægge og 
lofter. Med skaftet får du 50 cm længere 
rækkevidde, hvilket nemt giver dig 

mulighed for at slibe i 3,4 meters højde.

Vægt kun 3.5 kg
Mirka LEROS er den letteste lofts- og vægslibemaskine på markedet. 
På grund af maskinens lette vægt kan brugeren slibe længere med 
mindre belastning på kroppen.

T-formet håndtag
En anden fordel med Mirka Leros er 

det optimerde t-håndtag som gør 

det super nemt at slibe vertikalt og 

i længere perioder.

Børste løs motor
Den børsteløse motoren minsker maskinens 
vekt markant. Dessuten behøves det mindre 
ettersyn ettersom det ikke finnes noen kull-
børster som trengs å byttes.

Støvfrit
For at muliggøre effektiv støvfri slibning har 
kappen to sugepunkter og en bundplade 
som er optimeret til Abranet sliberondeller. 
Du sparer tid og penge og kan arbejde i et 
renere og sundere miljø.

180° fleksibelt slibehoved
Mirka LEROS er den første vægslibemaskine med 180° 
fleksibilitet i slibehovedet. Det hjælper brugeren 
med at nå overfladen fra en bedre vinkel og giver 
en mere ergonomisk korrekt arbejdsstilling.
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LEROS PRO KIT

KITKODE: LEROS19PRO

Perfekt Mirka LEROS kit med alt hvad du behøver for din væg- og loftslibning. Mirka LEROS er den letteste elektriske væg-
og loftsliber på markedet. Takket være den lave vægt på 3,5 kg kan brugeren slibe i længere perioder med mindre be-
lastning på kroppen. Den børsteløse motor mindsker maskinens vægt betragteligt. Denne unikke maskine har funktioner 
som ingen anden sammenlignelig maskine på markedet har. Det fleksible slibehoved med 180° gør det nemt for maskinen 
at følge brugerens bevægelser og tillader brugeren at holde en ergonomisk arbejdsstilling. Det fleksible hoved hjælper dig 
også med at nå overflader fra forskellige vinkler. Når du skal slibe områder i ekstra højde, bruges det smarte forlængerskaften.

For at muliggøre effektiv støvfri slibning har slibehovedet to udsugningspunkter og en slibesål som er optimeret til 
Abranet® rondeller. En praktisk opbevarings taske er inkluderet.

PRODUKTER I KIT     ANTAL

Mirka LEROS 950CV 225mm, taske, sål + skruer  1

Lynkobling blød 27mm     1

Udsugningsslange med strømkabel CE 230V 27mm x 5,5m 1

Forlænger skaft till Mirka LEROS , 67 cm   1

Interface till Mirka LEROS 3/pk    1

Taske for Mirka slange, Sort    1

Abranet 225mm Grip P120, 25/pk    1

Abranet 225mm Grip P180, 25/pk    2
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KITKODE: NOVA19WOOD

NOVASTAR 150 MM WOOD

Novastar er et premium slibemateriale udviklet til at gøre 
krævende slibeopgaver lettere. Den har en blanding af 
keramiske- og aluminiumoxid slibekorn på en fleksibel 
filmryg, med en speciel coating der frastøder støvet. 
Kornene forbliver skarpe da clogging/blænding mod-
virkes. Den har lang levetid og fremragende slidstyrke på 
kanterne. Støvudsugningen er helt optimal, med det nye 
multihulsystem. Vandresistent. Novastar leverer fortrinlige 
resultater, især på hårde overflader.

PRODUKTER I KIT    ANTAL
NOVASTAR 150mm Grip 121H 80, 100/pk  1

NOVASTAR 150mm Grip 121H 120, 100/pk  1

NOVASTAR 150mm Grip 121H 180, 100/pk  1

NOVASTAR 150mm Grip 121H 240, 100/pk  1
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IRIDIUM 150 MM WOOD

KITKODE: NOVA19WOOD KITKODE: IRID19WOOD

Iridium er et premiumpapir slibepapir til universal slibning. 
Perfekt til hurtighed og effektivitet, med en blanding af 
keramiske og aluminiumoxidkorn på et fleksibelt papir 
med præcisionsbelægning, forhindrer det pilledannelse 
og ”grisehaler”. Det afviser praktisk taget støv, og levetiden 
øges, da kornene forbliver skarpe i længere tid. Støvud-
sugningen er optimal med multihullsmønstre til både ark 
og rondeller. Iridium leverer fantastiske resultater på både 
bløde og hårde overflader, hvilket gør det til det ideelle 
valg af slibepapir til fagfolk i enhver industri.

PRODUKTER I KIT      ANTAL

IRIDIUM 150mm Grip 121H 40, 50/pk     2

IRIDIUM 150mm Grip 121H 60, 50/pk     2

IRIDIUM 150mm Grip 121H 80, 100/pk        1

IRIDIUM 150mm Grip 121H 120, 100/pk     1

IRIDIUM 150mm Grip 121H 240, 100/pk     1
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PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEOS 353CV 81x133mm Orbit 3,0    1

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V     1

Abranet 81x133mm Grip P120, 50/pk    1

Abranet 81x133mm Grip P180, 50/pk    1

Abranet 81x133mm Grip P240, 50/pk    1

Udsugningsslange med strømkabel CE 230V 27mm x 5,5 m  1

Lynkobling blød 27mm      1

KITKODE: DEOS19WOOD

MIRKA DEOS & STØVSUGER 1230 M AFC

Mirka® DEOS vejer kun 1 kg, og er udstyret med børsteløs motor. Det optimerede ergonomiske design giver et godt 
arbejdsgreb. Uanset om du er højre- eller venstrehåndet kan du arbejde optimalt med maskinen. Mirka DEOS har ind-
bygget elektrisk motorbremse og et lavt vibrationsniveau. Det lave støjniveau gør den meget behagelig at arbejde, og 
det lave vibrationsniveau betyder at maskinen kan anvendes i længere tid. Mål vibrationerne i real-tid med vores app 
myMirka. Tilslut din maskine via Bluetooth med din ennhed og du kan nemt følge vibrationsniveauet under dit arbejde.

Professionel M-klasse støvsuger med effektiv motor. Automatisk start/stop funktion minimerer strømforbruget og øger 
motorens levetid. Automatisk filterrengøring øger ligeledes levetiden på filter, og giver konstant optimal sugeeffekt.  
Tank volumen: 30 liter.

M-KLASSE
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PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V     1

Abranet 150mm Grip P120, 50/pk     1

Abranet 150mm Grip P180, 50/pk     1

Abranet 150mm Grip P240, 50/pk     1

Udsugningsslange med strømkabel CE 230V 27mm x 5,5 m  1

Lynkobling blød 27mm      1

MIRKA DEROS & STØVSUGER 1230 M AFC

KITKODE: DEOS19WOOD KITKODE: DEROS19WOOD

Mirka DEROS sammen med Abranet og Mirka Støvsuger 1230 M AFC skaber et komplet støvfrit slibesystem. Mirka DEROS 
har blød opstarts funktion og indbygget elektronisk motorbremse. Maskinen er lett og er perfekt til slibning af alle typer 
overflader. Mirka sætte fokus på din sundhed. Derfor har Mirka Deros lavt vibrationsniveau i forhold til tilsvarende maskiner 
på markedet. Med vores App, myMirka får du måleresultat i real tid, og dermed mulighed for at optimere dit arbejdsmiljø. 

Den professionel M-klasse støvsuger har en effektiv motor. Automatisk start/stop funktion minimerer strømforbruget 
og øger motorens levetid. Automatisk filterrengøring øger ligeledes levetiden på filter, og giver konstant optimal 
sugeeffekt.  Tank volumen: 30 liter.

M-KLASSE
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KITKODE: DEROS18LPC5

DEROS & STØVSUGER 1230 L PC

KITKODE: DEROS18LPC10

L-KLASSE

Et komplet støvfrit slibesystem indeholder Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 L PC og en udsugningsslange med 
strømkabel 5,5 m. Mirka Deros har blød opstarts funktion og indbygget elektronisk motorbremse. Maskinen er den 
letteste elektriske maskine på markedet, og er perfekt til slibning af alle typer overflader. Den perfekte partner når der 
skal slibes. Mirka Deros elektrisk slibemaskine anvendes af tusindvis af håndværkere verden over, og har opnået priser 
som både iF Design Award og Red Dot Design Award siden introduktionen i 2012. Mirka sætte fokus på din sundhed. 
Derfor har Mirka Deros lavt vibrationsniveau i forhold til tilsvarende maskiner på markedet. Med vores App, myMirka 
får du måleresultat i real tid, og dermed mulighed for at optimere dit arbejdsmiljø.

Mirka Støvsuger 1230 L PC er en professionel L-klasse støvsuger med effektiv motor. Automatisk start/stop- funktion 
minimerer strømforbruget og øger motorens levetid. Filterrengøring øger ligeledes levetiden på filter, og giver konstant 
optimal sugeeffekt. Anvend maskinerne sammen med Abranet, så får du et støvfrit slibesystem.

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Støvsuger 1230 L PC 230V     1

Udsugningsslange med strømkabel 27mm x 5,5m   1
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KITKODE: DEROS18LPC5 KITKODE: DEROS18LPC10

DEROS & STØVSUGER 1230 L PC

Et komplet støvfrit slibesystem indeholder Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 L PC og en udsugningsslange med 
strømkabel 10 m. Mirka Deros har blød opstarts funktion og indbygget elektronisk motorbremse. Maskinen er den 
letteste elektriske maskine på markedet, og er perfekt til slibning af alle typer overflader. Den perfekte partner når der
skal slibes. Mirka Deros elektrisk slibemaskine anvendes af tusindvis af håndværkere verden over, og har opnået priser
som både iF Design Award og Red Dot Design Award siden introduktionen i 2012. Mirka sætte fokus på din sundhed. 
Derfor har Mirka Deros lavt vibrationsniveau i forhold til tilsvarende maskiner på markedet. Med vores App, myMirka får
du måleresultat i real tid, og dermed mulighed for at optimere dit arbejdsmiljø.

Mirka Støvsuger 1230 L PC er en professionel L-klasse støvsuger med effektiv motor.  Automatisk start/stop- funktion 
minimerer strømforbruget og øger motorens levetid. Filterrengøring øger ligeledes levetiden på filter, og giver 
konstant optimal sugeeffekt. Anvend maskinerne sammen med Abranet, så får du et støvfrit slibesystem.

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Støvsuger 1230 L PC 230V     1

Udsugningsslange med strømkabel 27mm x 10m   1

L-KLASSE
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KITKODE: DEROS18LAFC5

DEROS & STØVSUGER 1230 L AFC

Et komplet slibesystem indeholder Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 L AFC og en udsugningsslange med strømkabel 
5,5 m. Mirka Deros har blød opstarts funktion og indbygget elektronisk motorbremse. Maskinen er den letteste elektriske 
maskine på markedet, og er perfekt til slibning af alle typer overflader. Den perfekte partner når der skal slibes. Mirka 
Deros elektrisk slibemaskine anvendes af tusindvis af håndværkere verden over, og har opnået priser som både iF Design 
Award og Red Dot Design Award siden introduktionen i 2012. Mirka sætte fokus på din sundhed. Derfor har Mirka Deros 
lavt vibrationsniveau i forhold til tilsvarende maskiner på markedet. Med vores App, myMirka får du måleresultat i real tid, 
og dermed mulighed for at optimere dit arbejdsmiljø.

Mirka Støvsuger 1230 L AFC er en professionel L-klasse støvsuger med effektiv motor. Automatisk start/stop- funktion 
minimerer strømforbruget og øger motorens levetid. Automatisk filterrengøring øger ligeledes levetiden på filter, og
giver konstant optimal sugeeffekt. Anvend maskinerne sammen med Abranet, så får du et støvfrit slibesystem.

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Støvsuger 1230 L AFC 230V     1

Udsugningsslange med strømkabel 27mm x 5,5m   1

L-KLASSE
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KITKODE: DEROS18LAFC5 KITKODE: DEROS18LAFC10

DEROS & STØVSUGER 1230 L AFC

Et komplet slibesystem indeholder Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 L AFC og en udsugningsslange med strømkabel 
10 m. Mirka Deros har blød opstarts funktion og indbygget elektronisk motorbremse. Maskinen er den letteste elektriske 
maskine på markedet, og er perfekt til slibning af alle typer overflader. Den perfekte partner når der skal slibes. Mirka 
Deros elektrisk slibemaskine anvendes af tusindvis af håndværkere verden over, og har opnået priser som både iF Design 
Award og Red Dot Design Award siden introduktionen i 2012. Mirka sætte fokus på din sundhed. Derfor har Mirka Deros 
lavt vibrationsniveau i forhold til tilsvarende maskiner på markedet. Med vores App, myMirka får du måleresultat i real tid, 
og dermed mulighed for at optimere dit arbejdsmiljø.

Mirka Støvsuger 1230 L AFC er en professionel L-klasse støvsuger med effektiv motor. Automatisk start/stop- funktion 
minimerer strømforbruget og øger motorens levetid. Automatisk filterrengøring øger ligeledes levetiden på filter, og 
giver konstant optimal sugeeffekt. Anvend maskinerne sammen med Abranet, så får du et støvfrit slibesystem.

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Støvsuger 1230 L AFC 230V     1

Udsugningsslange med strømkabel 27mm x 10m   1

L-KLASSE
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KITKODE: DEROS18MAFC5

MIRKA DEROS & STØVSUGER 1230 M AFC

Et komplet støvfrit slibesystem indeholder Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 M AFC og en udsugningsslange med 
strømkabel 5,5 m. Mirka Deros har blød opstarts funktion og indbygget elektronisk motorbremse. Maskinen er den 
letteste elektriske maskine på markedet, og er perfekt til slibning af alle typer overflader. Mirka Deros har lavt vibrations-
niveau i forhold til tilsvarende maskiner på markedet. Med vores App, myMirka får du måleresultat i real tid, og dermed 
mulighed for at optimere dit arbejdsmiljø. Den professionelle L-klasse støvsuger har en effektiv motor. Automatisk start/
stop- funktion minimerer strømforbruget og øger motorens levetid. Automatisk filterrengøring øger ligeledes levetiden 
på filter, og giver konstant optimal sugeeffekt. 

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V     1

Udsugningsslange med strømkabel CE 230V 27mm x 5,5 m  1

M-KLASSE
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KITKODE: DEROS18MAFC5 KITKODE: DEROS18MAFC10

MIRKA DEROS & STØVSUGER 1230 M AFC

PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0    1

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V     1

Udsugningsslange med strømkabel CE 230V 27mm x 10 m  1

Et komplet støvfrit slibesystem indeholder Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 M AFC og en udsugningsslange med 
strømkabel 10 m. Mirka Deros har blød opstarts funktion og indbygget elektronisk motorbremse. Maskinen er den 
letteste elektriske maskine på markedet, og er perfekt til slibning af alle typer overflader. Mirka Deros har lavt vibrations-
niveau i forhold til tilsvarende maskiner på markedet. Med vores App, myMirka får du måleresultat i real tid, og dermed 
mulighed for at optimere dit arbejdsmiljø. Den professionelle L-klasse støvsuger har en effektiv motor. Automatisk start/
stop- funktion minimerer strømforbruget og øger motorens levetid. Automatisk filterrengøring øger ligeledes levetiden 
på filter, og giver konstant optimal sugeeffekt. 
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