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Mirka var det første slipemateriellselskapet i verden som utviklet et støvfri slipesystem. Mirkas nettprodukter har 
vunnet mange innovasjonspriser og har vært en bestselger over hele verden. Med Abranet har Mirka lykkes med noe 
som mange andre ikke har klart tidligere – å utvikle et helt jevnt slipenett. Nettets tusener av hull sørger for et makeløst 
støvavsug. Den største avstanden fra hver slipepartikkel til nærmeste støvavsugshull er på kun 0,5 mm. Ved bruk av 
Abranet fjernes støv fra rommet mellom slipemiddelet og overflaten som slipes. Det innebærer at slipekornene skjærer 
overflaten mer effektivt. I og med at støvet suges bort kontinuerlig, er slipingen praktisk talt støvfri. Når slipemiddelet 
og slipeflaten holdes konstant støvfrie, forlenges slipemiddelets levetid. Ettersom slipemiddelet bevarer de aggressive 
egenskapene over hele flaten, blir slipingen jevnere og mer effektiv. Dermed blir kvaliteten på arbeidet bedre

Abranet løser mange problemer relatert til sløvhet, for eksempel dannelsen av såkalte støvknuter og tilstopping. 
I og med at støv ikke lenger samler seg i klumper på slipeskivene i samme grad som før, er det ingen fare for at slipe-
støv bygger seg opp og lager spor i slipeflaten, eller fyller opp skiven og på den måten reduserer slipekapasiteten.

Støvfritt er ikke bare tryggere for helsen, det er også svært fornuftig tids- og pengemessig. Abranet har opp til åtte ganger 
lengre livslengde enn tradisjonelt slipemateriell, noe som gjør det til en meget god kostnadseffektiv løsning. Kombiner 
Mirkas nettprodukter med våre slipemaskiner og høypresterende støvsuger og du får en komplett støvfri løsning.

ARBEID STØVFRITT
MED MIRKAS SLIPEMASKINER, ABRANET & STØVSUGER
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KITKODE: DUSTFREE19LKITKODE: DUSTFREE19XL

MALERKIT XL

Et komplett slipesystem for maling og renovering, inneholder Mirka LEROS, Mirka DEROS, slipemateriellet Abranet, og 
Mirkas M-klasse støvsuger. Mirka LEROS er den letteste og mest avanserte vegg- og takslipemaskinen på markedet. 
Denne unike børsteløse slipemaskinen har unike innovative funksjoner som til eksempel 180° fleksibelt slipehode og 
5mm oscillering, som gjør den veldig brukervennlig. Takket være den lette vekten på kun 3,5 kg kan brukeren slipe i 
lengre perioder og det blir mindre belastning på brukerens kropp. Du kan arbeide veldig nær hjørner og kanter, takket 
være designen på slipehodet og bakplaten. 

Den profesjonelle M-klasse støvsugeren med effektiv motor og turbin skaper 250 mbar undertrykk og 4500L/min luftflyt.  
Automatisk startfunksjon forlenger motorens levetid og automatisk filterrengjøring samt luftflytsensor bevarer støvsugerens
optimale sugeeffekt. Mirka DEROS er akkurat som LEROS veldig ergonomisk, og har en effektiv motor og lave vibrasjons-
nivåer. Bruk maskinene sammen med Abranet og støvsuger så får du et komplett støvfritt slipesystem.

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

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

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V    1

Koffertfester til Støvsuger 1230/1242   1

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

Hurtigkobling myk 27mm     1

Abranet 225mm Grip P120, 25/fpk    1

Abranet 225mm Grip P180, 25/fpk    1

Abranet 150mm Grip P80, 50/fpk    1

Abranet 150mm Grip P120, 50/fpk    1

Abranet 150mm Grip P180, 50/fpk    1

M-KLASSE
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MALERKIT L

KITKODE: DUSTFREE19L

Når du bruker Mirka LEROS sammen med nettrondellen Abranet og støvsuger får du et komplett støvfritt slipe-
system. Mirka LEROS er den letteste og mest avanserte vegg- og takslipemaskinen på markedet. Denne unike 
børsteløse slipemaskinen har unike innovative funksjoner som til eksempel 180° fleksibelt slipehode og 5 mm 
oscillering, som gjør den veldig brukervennlig. Takket være den lette vekten på kun 3,5 kg kan brukeren slipe i 
lengre perioder og det blir mindre belastning på brukerens kropp. Du kan arbeide veldig nær hjørner og kanter, 
takket være designen på slipehodet og bakplaten. 

Den profesjonelle M-klasse støvsugeren med effektiv motor og turbin skaper 250 mbar undertrykk og 4500L/
min luftflyt. Støvsugerens store hjul og smarte slange- og kabeloppbevaring gjør den enkel å forflytte. Automatisk 
startfunksjon forlenger motorens levetid og automatisk filterrengjøring samt luftflytsensor bevarer støvsugerens 
optimale sugeeffekt. 

PRODUKTER I KIT     ANTAL

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

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V    1

Koffertfester til Støvsuger 1230/1242   1

Hurtigkobling myk 27mm     1

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

Abranet 225mm Grip P120, 25/fpk    1

Abranet 225mm Grip P180, 25/fpk    1

M-KLASSE

KITKODE: DUSTFREE19XL
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KITKODE: DUSTFREE19M

MALERKIT M

Mirka® DEROS & Støvsuger

Mirka DEROS er en smart slipemaskin perfekt for almen sliping av alle typer overflater, spesielt for mindre områder. 
En myk startfunksjon, elektrisk motorbrems samt ergonomisk design gjør den enkel og bekvem å bruke. Sammen 
med Mirka støvsuger 1230 M AFC og nettrondellene Abranet har du et komplett støvfritt system. 

Den profesjonelle M-klasse støvsugeren med effektiv motor og turbin skaper 250 mbar undertrykk og 4500L/min 
luftflyt. Støvsugerens store hjul og smarte slange- og kabeloppbevaring gjør den enkel å forflytte. Automatisk start-
funksjon forlenger motorens levetid og automatisk filterrengjøring samt luftflytsensor bevarer støvsugerens 
optimale sugeeffekt. 

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

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V    1

Koffertfester til Støvsuger 1230/1242   1

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

Hurtigkobling myk 27mm     1

Abranet 150mm Grip P80, 50/fpk    1

Abranet 150mm Grip P120, 50/fpk    1

Abranet 150mm Grip P180, 50/fpk    1

M-KLASSE
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KITKODE: DUSTFREE19M

MYMIRKA® 
Mirka`s digitale transformasjon og tilkobling visjon er å transfomere overflatebehandling til en digital fremtid, ved 
å lansere smarte tjenester som gir merverdi og umiddelbar tilbakemelding til våre kunder og andre interessenter 
i et smart forretningsmiljø.

Utgangspunktet for myMirka var å tilby en enkel måte å se etter hendene ved sliping. Vi har lagt en integrert vibrasjon 
sensor og Bluetooth® teknologi til våre mest populære elektriske maskiner, og utviklet en app oppfølging av målinger. 
Takket være myMirka får du også tilgang til mye data om verktøyet og nyte mange digitale fordeler, som for eksempel 
garantiregistreringskortet, gjennom programmet. 

myMirka er ikke bare en app, det er en plattform som gir digitale tjenester og tilkoblingsløsninger. F. eks. Les nyheter, 
kontakt oss og last ned produktinformasjon. Alt for å gjøre det så enkelt som mulig for deg. Bli med  i myMirka, holde 
kontakten og utnytte den ekstra verdien.

Last ned myMirka kostnadsfritt på Google Play eller App Store. myMirka er gratis med mulighet til kjøp i app for 
flere funksjoner og ytterligere tjenester. Pass på å holde deg app oppdatert. Vi legger stadig til nye funksjoner. 

SMARTE DIGITALE TJENESTER
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Vekt kun 3,5 kg
Mirka LEROS er den letteste vegg- og takslipe-maskinen på markedet. 
Takket være den lette vekten kan brukeren slipe i lengre perioder og  
det blir mindre belastning på brukerens kropp.

T-formet håndtak
En annen fordel med Mirka LEROS er 

det optimerte T–håndtaket som gjør 

det veldig enkelt for deg å slipe vertikalt.

5 mm oscillering
Mirka LEROS svarer eksakt på brukerens bevegelser, takket være 
maskinens oscillering, som gjør slipingen veldig enkel og nøyaktig. 
Det skaper også en bedre og slettere finish. Videre ligger stabilitets-
punktet på slipehodet nær overflaten og bidrar til en mer stabil sliping.

180° fleksibelt slipehode
Det fleksible slipehode gjør det lett for maskinen å 
følge brukerens bevegelser og tillater brukeren å ha 
en ergonomisk arbeidsstilling. Det fleksible hodet 
hjelper deg også å nå overflater fra forskjellige vinkler.

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

Støvfritt
For å muliggjøre effektiv støvfri sliping finnes det 
to sugepunkter på maskinen, samt en bakplate 
som er optimalisert for Abranet rondeller. Du 
sparer tid og penger, og arbeidsmiljøet er 
renere og helsemessig bedre.

Perfeksjon fra alle vinkler.

Forlengerskaft 
Når du vil nå riktig høye slipeområder,     

bruk dette forlengerskaft. Skaftet gir          

deg 50cm. lenger rekkevidde når du 

sliper høye vegger og tak. Du kan 

bekvemt slipe et rom som er høyt 

som 3,4 m.
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LEROS PRO KIT

KITKODE: LEROS19PRO

Perfekt Mirka LEROS kit med alt du trenger for din vegg- og taksliping. Mirka LEROS er den letteste og mest avanserte 
vegg- og takslipemaskinen på markedet. Denne unike børsteløse slipemaskinen har unike innovative funksjoner som til 
eksempel 180° fleksibelt slipehode og 5mm oscillering, som gjør den veldig brukervennlig. Takket være den lette vekten 
på kun 3,5 kg kan brukeren slipe i lengre perioder og det blir mindre belastning på brukerens kropp. Du kan arbeide 
veldig nær hjørner og kanter, takket være designen på slipehodet og bakplaten. Når du sliper høye vegger og tak, bruk 
det smarte forlengerskaftet som gir dig 50 cm. lenger rekkevidde.

For å muliggjøre effektiv støvfri sliping finnes det to sugepunkter på maskinen, samt en bakplate som er optimalisert 
for Abranet® nett-rondeller. En praktisk bag er inkludert i pakken. 

PRODUKTER I KIT     ANTAL

Mirka LEROS 950CV 225mm, bag, bakplate + skruer  1

Hurtigkobling myk 27mm     1

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

Forlengerarm for Mirka LEROS, 67 cm   1

Interface till Mirka LEROS 3/fpk    1

Bag for Mirka slange, Sort     1

Abranet 225mm Grip P120, 25/fpk    1

Abranet 225mm Grip P180, 25/fpk    2

T-formet håndtak
En annen fordel med Mirka LEROS er 

det optimerte T–håndtaket som gjør 

det veldig enkelt for deg å slipe vertikalt.
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KITKODE: NOVA19WOOD

NOVASTAR 150 MM WOOD

Novastar er et premium filmbasert slipemateriell som 
takler krevende applikasjoner med uventet letthet. 
Produktet har en blanding av keramiske og aluminium 
oksyd slipekorn på en fleksibel film bakside, med et 
presisjonsbelegg som praktisk talt frastøter støv. Slipe-
kornene holder seg skarpe, så tilstopping skjer ikke, 
i praksis gir dette lang levetid. På grunn av filmbaksiden 
er også kanten på rondellen veldig sterk. Støvavsug er 
optimalisert med multihull mønster, og kan også slipes 
med vann. Novastar leverer bemerkelsesverdige 
resultater, spesielt på harde flater. 

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

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

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

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

KITKODE: NOVA19WOOD KITKODE: IRID19WOOD

Iridium er produsert med fokus på hastighet og 
effektivitet. Iridium har en blanding av keramiske og 
aluminium oksid slipekorn på fleksibelt papir med 
presisjon belegg som hindrer tilstopping og reduserer 
nuppedannelse. Det praktisk talt frastøter støv og 
levetiden er økt med at slipekorn holder seg skarpe 
lenger. Støvutvinningen er optimalisert med multi-
hull mønster for bakplater og remser. Iridium leverer 
fantastiske resultater både på harde og myke overflater, 
og gjør den til det ideelle papirvalget for profesjonelle
i alle bransjer.

PRODUKTER I KIT       ANTAL

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

IRIDIUM 150mm Grip 121H 180, 100/fpk     1

IRIDIUM 150mm Grip 121H 220, 100/fpk     1

IRIDIUM 150mm Grip 121H 320, 100/fpk     1

IRIDIUM 150mm Grip 121H 500, 100/fpk     1
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PRODUKTER I KIT      ANTAL
Mirka DEOS 353CV 81x133mm Orbit 3,0    1

Utsugsslange med strømkabel 27mm x 5,5 m   1

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V     1

Hurtigkobling myk 27mm      1

Abranet 81x133mm Grip P120, 50/fpk    1

Abranet 81x133mm Grip P180, 50/fpk    1

Abranet 81x133mm Grip P240, 50/fpk    1

KITKODE: DEOS19WOOD

MIRKA DEOS & STØVSUGER 1230 M AFC

Mirka® DEOS veier kun 1 kg. og er utstyrt med en børsteløs motor. Det optimaliserte ergonomiske designet muliggjør et 
bekvemt grep, uansett om du er høyre- eller venstre vent kan du jobbe like effektivt. Mirka DEOS har en innebygget elektrisk 
motorbrems. Det lave lydnivået gjør verktøyet hyggelig å jobbe, med og det lave vibrasjonsnivået innebærer at maskinen
er bekvem å bruke under lange perioder. Koble din maskin til vår app myMirka via Bluetooth og få vibrasjonsnivåer i realtid, 
et enkelt sett å holde orden på dine daglige eksponeringsnivåer. 

Profesjonell M-klasse støvsuger med effektiv motor. Automatisk startfunksjon forlenger motorens levetid og automatisk 
filterrengjøring samt luftflytsensor bevarer støvsugerens optimale sugeeffekt.  Volum tank: 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/fpk     1

Abranet 150mm Grip P180, 50/fpk     1

Abranet 150mm Grip P240, 50/fpk     1

Utsugsslange med strømkabel 27mm x 5,5m   1

Hurtigkobling myk 27mm      1

MIRKA DEROS & STØVSUGER 1230 M AFC

KITKODE: DEROS19WOOD

Mirka DEROS har en mykstartfunksjon, en innebygd elektronisk motorbrems og en myk, lettbetjent spak for å kontrollere 
motorhastigheten. Hos Mirka setter vi helsen i fokus. Derfor har Mirka DEROS lave vibrasjonsnivåer jevnført med andre 
slipemaskiner på markedet. Med den nye smarte funksjonen for å måle vibrasjoner er det lettere enn noensinne å unnvike 
den type av langvarig eksponering, som kan være skadelig. Appen myMirka gir deg verdien i realtid, og et enkelt sett å 
holde orden på daglige eksponeringsnivåer. 

Mirka Støvsuger 1230 M AFC er en profesjonell M-klasse støvsuger med effektiv motor. Automatisk startfunksjon forlenger 
motorens levetid og automatisk filterrengjøring bevarer støvsugerens sugeeffekt. Bruk DEROS sammen med Abranet og 
støvsuger du får et komplett støvfritt slipesystem.  

M-KLASSE

KITKODE: DEOS19WOOD
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KITKODE: DEROS18LPC5

DEROS & STØVSUGER 1230 L PC

KITKODE: DEROS18LPC10

Et komplett slipesystem inneholder Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 L PC og en utsugsslange med strømkabel 5,5 m. 
Mirka DEROS har en mykstartfunksjon, en innebygd elektronisk motorbrems og en myk, lettbetjent spak for å kontrollere 
motorhastigheten. Mirka DEROS elektrisk slipemaskin brukes av tusenvis proffer, og har mottatt både iF Design Award 
og Red Dot Design Award siden lanseringen i 2012. Hos Mirka setter vi helsen i fokus. Derfor har Mirka DEROS lave 
vibrasjonsnivåer jevnført med andre slipemaskiner på markedet. Med den nye smarte funksjonen for å måle vibrasjoner er 
det lettere enn noensinne å unnvike den type av langvarig eksponering, som kan være skadelig. Appen myMirka gir deg 
verdien i realtid, og et enkelt sett å holde orden på daglige eksponeringsnivåer. 

Mirka Støvsuger 1230 L PC er en profesjonell L-klasse støvsuger med effektiv motor. Automatisk startfunksjon forlenger 
motorens levetid og «Push– Clean» filterrengjøring bevarer støvsugerens sugeeffekt. Bruk maskinene sammen med 
nettrondellen Abranet og du får et komplett støvfritt slipesystem. 

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

Mirka Støvsuger 1230 L PC 230V     1

Utsugsslange med strømkabel 27mm x 5,5m   1

L-KLASSE
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KITKODE: DEROS18LPC5 KITKODE: DEROS18LPC10

DEROS & STØVSUGER 1230 L PC

Et komplett slipesystem inneholder Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 L PC og en utsugsslange med strømkabel 10 m. 
Mirka DEROS har en mykstartfunksjon, en innebygd elektronisk motorbrems og en myk, lettbetjent spak for å kontrollere 
motorhastigheten. Mirka DEROS elektrisk slipemaskin brukes av tusenvis proffer, og har mottatt både iF Design Award 
og Red Dot Design Award siden lanseringen i 2012. Hos Mirka setter vi helsen i fokus. Derfor har Mirka DEROS lave 
vibrasjonsnivåer jevnført med andre slipemaskiner på markedet. Med den nye smarte funksjonen for å måle vibrasjoner er 
det lettere enn noensinne å unnvike den type av langvarig eksponering, som kan være skadelig. Appen myMirka gir deg 
verdien i realtid, og et enkelt sett å holde orden på daglige eksponeringsnivåer. 

Mirka Støvsuger 1230 L PC er en profesjonell L-klasse støvsuger med effektiv motor. Automatisk startfunksjon forlenger mo-
torens levetid og «Push– Clean» filterrengjøring bevarer støvsugerens sugeeffekt. Bruk maskinene sammen med nettron-
dellen Abranet og du får et komplett støvfritt slipesystem. 

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

Mirka Støvsuger 1230 L PC 230V     1

Utsugsslange med strømkabel 27mm x 10m   1

L-KLASSE
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KITKODE: DEROS18LAFC5

DEROS & STØVSUGER 1230 L AFC

KITKODE: DEROS18LAFC10

Et komplett slipesystem inneholder Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 L AFC og en utsugsslange med strømkabel 
5,5 m. Mirka DEROS har en mykstartfunksjon, en innebygd elektronisk motorbrems og en myk, lettbetjent spak for å 
kontrollere motorhastigheten. Mirka DEROS elektrisk slipemaskin brukes av tusenvis proffer, og har mottatt både iF 
Design Award og Red Dot Design Award siden lanseringen i 2012. Hos Mirka setter vi helsen i fokus. Derfor har 
Mirka DEROS lave vibrasjonsnivåer jevnført med andre slipemaskiner på markedet. Med den nye smarte funksjonen 
for å måle vibrasjoner er det lettere enn noensinne å unnvike den type av langvarig eksponering, som kan være 
skadelig. Appen myMirka gir deg verdien i realtid, og et enkelt sett å holde orden på daglige eksponeringsnivåer. 

Mirka Støvsuger 1230 L AFC er en profesjonell L-klasse støvsuger med effektiv motor. Automatisk startfunksjon 
forlenger motorens levetid og automatisk filterrengjøring bevarer støvsugerens sugeeffekt.  Bruk maskinene 
sammen med nettrondellen Abranet og du får et komplett støvfritt slipesystem. 

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

Mirka Støvsuger 1230 L AFC 230V     1

Utsugsslange med strømkabel 27mm x 5,5m   1

L-KLASSE
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DEROS & STØVSUGER 1230 L AFC

KITKODE: DEROS18LAFC5 KITKODE: DEROS18LAFC10

Et komplett slipesystem inneholder Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 L AFC og en utsugsslange med strømkabel 10 m. 
Mirka DEROS har en mykstartfunksjon, en innebygd elektronisk motorbrems og en myk, lettbetjent spak for å kontrollere 
motorhastigheten. Mirka DEROS elektrisk slipemaskin brukes av tusenvis proffer, og har mottatt både iF Design Award 
og Red Dot Design Award siden lanseringen i 2012. Hos Mirka setter vi helsen i fokus. Derfor har Mirka DEROS lave 
vibrasjonsnivåer jevnført med andre slipemaskiner på markedet. Med den nye smarte funksjonen for å måle vibrasjoner er 
det lettere enn noensinne å unnvike den type av langvarig eksponering, som kan være skadelig. Appen myMirka gir deg 
verdien i realtid, og et enkelt sett å holde orden på daglige eksponeringsnivåer. 

Mirka Støvsuger 1230 L AFC er en profesjonell L-klasse støvsuger med effektiv motor. Automatisk startfunksjon forlenger 
motorens levetid og automatisk filterrengjøring bevarer støvsugerens sugeeffekt.  Bruk maskinene sammen med nett-
rondellen Abranet og du får et komplett støvfritt slipesystem. 

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

Mirka Støvsuger 1230 L AFC 230V     1

Utsugsslange med strømkabel 27mm x 10m   1

L-KLASSE
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KITKODE: DEROS18MAFC5

Et komplett slipesystem med Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 M AFC og en utsugsslange med strømkabel 5,5 m. 
Mirka DEROS har en mykstartfunksjon, en innebygd elektronisk motorbrems og en myk, lettbetjent spak for å kontrollere 
motorhastigheten. Med den nye smarte funksjonen for å måle vibrasjoner er det lettere enn noensinne å unnvike den 
type av langvarig eksponering, som kan være skadelig. Appen myMirka gir deg verdien i realtid, og et enkelt sett å holde 
orden på daglige eksponeringsnivåer. Mirka Støvsuger 1230 M AFC er en profesjonell L-klasse støvsuger med effektiv 
motor. Automatisk startfunksjon forlenger motorens levetid og automatisk filterrengjøring bevarer støvsugerens suge-
effekt.  Volum tank: 30 liter.

MIRKA DEROS & STØVSUGER 230 M AFC

KITKODE: DEROS18MAFC10

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

Mirka Støvsuger 1230 M AFC 230V     1

Utsugsslange med strømkabel 27mm x 5,5m   1

M-KLASSE
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KITKODE: DEROS18MAFC5 KITKODE: DEROS18MAFC10

Et komplett slipesystem med Mirka DEROS, Mirka Støvsuger 1230 M AFC og en utsugsslange med strømkabel 10 m. 
Mirka DEROS har en mykstartfunksjon, en innebygd elektronisk motorbrems og en myk, lettbetjent spak for å kontrollere 
motorhastigheten. Med den nye smarte funksjonen for å måle vibrasjoner er det lettere enn noensinne å unnvike den 
type av langvarig eksponering, som kan være skadelig. Appen myMirka gir deg verdien i realtid, og et enkelt sett å holde 
orden på daglige eksponeringsnivåer. Mirka Støvsuger 1230 M AFC er en profesjonell L-klasse støvsuger med effektiv 
motor. Automatisk startfunksjon forlenger motorens levetid og automatisk filterrengjøring bevarer støvsugerens suge-
effekt.  Volum tank: 30 liter.

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

Utsugsslange med strømkabel 27mm x 10m   1

M-KLASSE
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