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MIRKA STØVSUGER 1242 M AFC

Mirka Støvsuger 1242 M AFC 230V       8999227111
Produkt          Art. nr

Denne professionelle M-klasse støvudsuger har en kraftig motor som yder 250 mbar vakkum og et airflow på 4 500 
l/ min. AutoStart-funktionen øger motorens levetid og reducerer støj og energiforbrug. Den flade top har plads til 
opbevaring og de store hjul øger manøvredygtigheden. Det automatiske filter rensesystem (AFC) sikrer optimal suge 
evne. Airflow sensoren angiver når luftstrømmen ikke er optimal. Slange- og kabelopbevaring for nemmere transport. 
Denne større model har en 42-liters støvbeholder. Fleece støvpose er inkluderet. Mirka antistatisk udsugningsslange 
anbefales (medfølger ikke).
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1242 M AFC

7,5 M KABEL
Høj kvalitet og 
lang rækkevidde.

KABELOPBEVARING
Den holdbare beskyttelse holder 
kablet på plads under transport.

SLANGEOPBEVARING
Slangen er alltid klar til brug på 
samme sted som støvsugeren.

LUFT INDSUGNINGSFILTER
Forlænger levetiden på moteren. 
Til endnu bedre beskyttelse findes 
et PET-filter som tilbehør.

NEM BETJENING
På hoved afbryderen bestemmes 
funktionen. Den mindre knap 
bestemmer hastigheden.

AUTO-BOOT FUNKTION
Støvsugeren kører kun når værktøjet 
er i brug. Det resulterer i en længere 
levetid og skaber mindre støj.

AIRFLOWCENCOR
Cencoren advarer hvis luft flowet kommer under 20 m/s, hvilket betyder 
at sugeeffekten ikke er optimal, og der er fare for støvpartikler i luften. 
En lampe begynder at lyse og en alarm starter. Det er vigtigt at vælge 
den rigtige slangediameter, så censoren måler rigtigt. 

TILGÆNGELIGT PLANFILTER
Filteret er let at nå gennem en 
separat åbning i ryggen uden 
at fjerne den øverste del.

DÆKSEL TIL SLANGETILKOBLING
Eliminerer risikoen for støvudslip under 
transport. Vigtigt når der arbejdes med 
farligt støv.HØJ PRÆSTATION

Højtydende 1200W motor og en 1-trins 
turbine som skaber 250 mbar sugning 
med en luftstrøm på 4500 l/min.

STORE HJUL
De store hjul forbedrer manøv-
reringen på ujævne gulvflader.

AUTOMATISK FILTERRENGØRING
Holder automatisk filteret rent, for 
bedste præstation og lang levetid.  

M-KLASS
Høj beskyttelse for brugeren.

STOR BEHOLDER
Beholderen på 42 liter er velegnet til 
opgaver hvor der produceres meget 
støv. Der bruges mindre tid på at 
tømme beholderen.

MIRKA STØVSUGER 1242 M AFC
Effekt    1200 W
Netspænding (VAC)  220-240
Luftforbrug   270m3/h (4500 l/min)
Vakuum (mbar)  250
Lydniveau LpA (dB)  60
Primære frekvens (Hz)  50/60 
Tank volumen   42 liter
Vækt     16 kg
Dimension (mm)  565 x 385 x 607


