
STØVFRI SLIPING
Oppnå perfeksjon fra alle vinkler med Mirka 

slipemaskiner



En støvfri verden
Mirka er kjent for å være en pioner innen støvfrie slipeløsninger. Vi var de 

første i verden som utviklet et støvfritt slipesystem, noe som resulterte i 

en industristandard. Mirka har også laget begrepet støvfri sliping og har 

bidratt sterkt til et betydelig forbedret arbeidsmiljø. Dette vil være et stort 

konkurransefortrinn for virksomheten din når du får produkter av topp 

kvalitet med kortere produksjonstid og lavere vedlikeholdskostnader. 

Sammen med våre støvfrie verktøy får du en ren arbeidsplass samtidig som 

det gir høyere presisjon. Dette gjør det lettere å oppnå ønsket resultat. Mirkas 

støvfrie løsninger er ikke bare gode for lønnsomhet og helse, men også for 

miljøet.

• Rent og sunt arbeidsmiljø
• Rask sliping
• Mindre bruk av slipemidler
• Bedre arbeidskvalitet 
• Færre omarbeider
• Flere engasjerte medarbeidere

Fordeler med støvfri sliping

Mirka bidrar til et bedre arbeidsmiljø



Kun  3,5 kg

Støvfritt

Børsteløs 
motor

Mirka® LEROS 950CV 225 mm er en unik børsteløs vegg- og 

taksliper. Takket være den lette vekten på 3,5 kg kan maskinen 

brukes i lengre perioder og minimerer belastningen på kroppen 

din. Mirka® LEROS er den første veggslipemaskinen med 180° 

fleksibilitet på slipehodet, noe som hjelper deg med å nå 

overflaten bedre og bidrar til en mer ergonomisk arbeidsstilling. 

For å muliggjøre effektiv støvfri sliping er det to sugepunkter 

på maskinen samt en bakplate optimalisert for Mirkas Abranet® 

slipemateriell. Dette hjelper deg med å spare tid og penger 

samtidig som du gjør arbeidsmiljøet renere og sunnere.

Mirka® LEROS
Perfektion fra alle vinkler

Mirka® LEROS er den letteste og mest avanserte vegg- og 
taksliperen på markedet.

Visste du at... 
▶

Slipehodet og bakplaten er spesialdesignet for bruk med 
Mirkas Abranet® slipemateriale.

▶

▶ Mirka® LEROS reagerer direkte på brukerens bevegelser takket 
være oscillasjonen av maskinen, noe som gjør sliping veldig 
enkelt og fleksibelt. 



Høyt effektivitet
Ergonomisk 

design 

Bare 1 Kg

Mirka® DEROS
Enestående ytelse via et 
standard strømuttak
Mirka® DEROS er den mest kompakte, ergonomiske og 

brukervennlige maskinen i sin klasse. I motsetning til 

konvensjonelle elektriske slipemaskiner har Mirka® DEROS en 

”lukket” konstruksjon. Dette forhindrer at støv trenger inn i 

motoren der det kan forårsake slitasje og skade. 

Mirka® DEROS veier bare 1 kg, noe som gjør at den kan 

brukes i lange perioder uten å forårsake tretthet i muskler 

eller påvirke brukerkomfort. Kombiner maskinen med Mirkas 

støvfrie løsninger for å slipe uten farlig støv. 



Mirka® DEOS

Mirka® DEOS er en veldig lett og kompakt planslipemaskin, den er utstyrt med en 

børsteløs motor, veier bare 1 kg og har det laveste vibrasjonsnivået på markedet. 

Takket være den ergonomisk utviklede Mirka® DEOS, gir den et komfortabelt grep. 

Dette, kombinert med de lave vibrasjonsnivåene, gjør at maskinen kan brukes 

komfortabelt i lange perioder. Sammen med Mirkas nettprodukter tilbyr verktøyet 

rask og effektiv støvfri sliping. Med hjørnesliperen Mirka® DEOS Delta får du en 

feilfri hjørne-til-hjørne-overflate. Maskinen er veldig lett å slipe med, spesielt når 

du arbeider på vertikale overflater. Mirka® DEOS Delta sliper 50% raskere enn andre 

konkurrerende delta sanders på markedet.

Maksimal kontroll og presisjon 

 Mirka® DEOS 383CV, 70x198 mm. Ideell for applikasjoner 
som sparkel og primer, og den er hovedsakelig designet for 
bilettermarkedet. 

 Mirka® DEOS 353CV, 81x133 mm. Ideell for sliping i vanskelig 
tilgjengelige områder, og den er hovedsakelig designet for 
treindustrien og konstruksjons- og malingshandelen.

▶

▶

To ekstra modeller
I tillegg til Mirka® DEOS Delta, er modellene også tilgjengelige: 
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Følg oss: 

@mirkascandinavia

Dedicated to the finish. 


