
STØVFRI SLIBNING
Opnå perfektion fra alle vinkler med Mirka 

Maskiner



En støvfri verden
Mirka er kendt for at være en pioner inden for støvfri slibning løsninger.

Vi blev den første i verden til at udvikle et støvfrit slibesystem, hvilket

resulterer i en Industri. Mirka har også opfundet udtrykket støvfri

slibning og har bidraget væsentligt til et væsentligt forbedret arbejdsmiljø. 

Dette vil være en stor konkurrencefordel for din virksomhed, fordi 

du får produkter af høj kvalitet med kortere produktionstid og lavere 

vedligeholdelsesomkostninger. Sammen med vores støvfrie værktøjer får du 

en ren arbejdsplads, samtidig med at du giver større præcision. Dette gør 

det lettere at opnå det ønskede resultat. Mirkas støvfrie løsninger er ikke kun 

gode for rentabiliteten og sundheden, men også for miljøet.

• Rent og sundt arbejdsmiljø
• Hurtig slibning
• Mindre brug af slibende materialer
• Bedre kvalitet i arbejdet
• Mindre omarbejde
• Mere engagerede medarbejdere

Fordele ved støvfri slibning

Mirka bidrager til et forbedret arbejdsmiljø



Vægt 3,5 kg

Støvfri

Kulfri
Motor

Mirka® LEROS 950CV 225 mm er en unik børsteløs ( kulfri )

væg- og loftsliber. Takket være den lette vægt på 3,5 kg

maskinen kan bruges i længere perioder og minimerer

belastninger på kroppen. Mirka® LEROS er den første

vægsliber med 180° fleksibilitet på slibehovedet

hjælper dig med at nå overfladen bedre og bidrager til en

mere ergonomisk Holdning. For at muliggøre effektiv støvfri

slibning er der to sugeslanger på maskinen og en bundplade,

der er optimeret til Mirkas Abranet®. Dette hjælper

med at: du sparer tid og penge, mens arbejdsmiljøet bliver

renere og sundere.

Mirka® LEROS
Perfektion fra alle vinkler

Mirka® LEROS er den letteste og mest avancerede væg og
loft sliber på markedet.

Vidste du, at...
▶

Slibehovedet og slibesål er specielt designet til at
bruges med Mirka’s abranet.

▶

▶ Mirka® LEROS reagerer direkte på brugerens bevægelser
takket være det fleksibel slibehoved på maskinen, hvilket
gør slibning meget let og fleksibel.



Høj effektivitet
Ergonomisk

design

vægt kun 
1 Kg

Mirka® DEROS
Fremragende ydeevne til en
almindelig stikkontakt
Mirka® DEROS er den mest kompakte, ergonomiske og

brugervenlig rondel maskine i sin klasse. sammenlignet

med andre konventionelle elektriske maskiner har

Mirka® DEROS a ”lukket” konstruktion. Dette forhindrer

støv i at trænge ind ind i motoren, hvor det kan forårsage 

slitage og skader. Mirka® DEROS vejer kun 1 kg, hvilket gør 

det muligt at bruge det i lange perioder uden at forårsage 

muskeltræthed eller påvirker brugerkomforten. Kombiner 

maskinen med Mirkas støvfrie løsninger til slibning uden 

farligt støv.



Mirka® DEOS

Mirka® DEOS er en meget let og kompakt plansliber. Den er udstyret med en kulfri 

motor, vejer kun 1 kg og har det laveste vibrationsniveau på markedet. Takket være 

den ergonomiske udvikling af Mirka® DEOS giver det en behagelig Håndtering. 

Dette kombineret med de lave vibrationsniveauer gør det muligt for maskinen at 

bruges komfortabelt i længere tid. Sammen med Mirkas online produkter giver 

værktøjet hurtig, effektiv og støvfri slibning. Med Mirka® DEOS Delta giver dig en 

fejlfri overflade fra hjørne til hjørne. Maskinen er meget nem at slibes sammen, især 

når du arbejder på lodrette overflader. Mirka® DEOS Delta er 50% hurtigere end 

andre konkurrerende delta slibere på markedet.

Maksimal kontrol og præcision

 Mirka® DEOS 383CV, 70x198 mm. Idealer til slibning som
 f.eks. spartel og primer, og den er primært designet til
 bilbranchen. 

 Mirka® DEOS 353CV, 81x133 mm. Ideel til slibning af
 områder f.eks. paneler og dørkarme primært designet til
 bygge- og malerbranchen.

▶

▶

To yderligere modeller
Ud over Mirka® DEOS Delta, er der også modeller.
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Følg os:

@mirkascandinavia

Dedicated to the finish. 


