DAMMFRI
SLIPNING
Uppnå perfektion från alla vinklar med Mirkas
slipmaskiner

En dammfri värld

Mirka bidrar till en förbättrad arbetsmiljö
Mirka är kända för att vara en pionjär inom dammfria sliplösningar. Vi var
först i världen med att utveckla ett dammfritt slipsystem, vilket resulterat i en
industristandard. Mirka har även myntat uttrycket dammfri slipning och har
i hög grad bidragit till en väsentligt förbättrad arbetsmiljö. Detta blir en stor
konkurrensfördel för ditt företag eftersom du får produkter av toppkvalitet
med en kortare tillverkningstid och lägre underhållskostnader. Tillsammans
med våra dammfria verktyg får du en ren arbetsplats samtidigt som de
ger högre precision. Detta gör det enklare att åstadkomma önskat resultat.
Mirkas dammfria lösningar är inte bara bra för lönsamheten och hälsan utan
även för miljön.

Fördelar med dammfri slipning
• Ren och hälsosam arbetsmiljö
• Snabb slipning
• Mindre åtgång av slipmaterial
• Bättre kvalitet på arbetet
• Färre omarbeten
• Mer engagerade medarbetare

Mirka® LEROS
Perfektion från alla vinklar

Mirka® LEROS 950CV 225 mm är en unik borstlös
vägg- och takslipmaskin. Tack vare den lätta vikten på 3,5 kg
kan maskinen användas under längre perioder och minimerar
belastningar på din kropp. Mirka® LEROS är den första
väggslipmaskinen med 180° flexibilitet på sliphuvudet, vilket
hjälper dig att nå ytan bättre samt bidrar till en mer ergonomisk
arbetsställning. För att möjliggöra effektiv dammfri slipning finns
två sugpunkter på maskinen samt en underlagsplatta som är
optimerad för Mirkas slipmaterial Abranet®. Detta bidrar till att
du sparar tid och pengar samtidigt som arbetsmiljön blir renare
och mer hälsosam.

Endast 3,5 kg
Dammfritt

Borstlös
motor

Visste du att...
▶

Mirka® LEROS är den lättaste och mest avancerade vägg- och
takslipmaskinen på marknaden.

▶

Sliphuvudet och underlagsplattan är speciellt utformat för att
användas med Mirkas slipmaterial Abranet.

▶

Mirka® LEROS svarar direkt på användarens rörelser tack vare
maskinens oscillering, vilket gör slipningen väldigt enkel och
följsam.

Mirka® DEROS

Högeffektiv
Ergonomisk
design

Enastående prestanda via ett vanligt eluttag
Mirka® DEROS är den mest kompakta, ergonomiska och
användarvänliga slipmaskinen i sin klass. Till skillnad från
konventionella elektriska slipmaskiner har Mirka® DEROS en
”sluten” konstruktion. Detta förhindrar damm från att tränga
sig in i motorn där det kan orsaka slitage och skador. Mirka®
DEROS väger endast 1 kg, vilket gör att den kan användas
under långa perioder utan att orsaka trötthet i muskler eller
påverka användarkomforten. Kombinera slipmaskinen med
Mirkas dammfria lösningar för att slipa utan farligt damm.

Endast 1 kg

Mirka® DEOS

Maximal kontroll och precision
Mirka® DEOS är en väldigt lätt och kompakt planslipmaskin. Den är utrustad med
en borstlös motor, väger endast 1 kg och har lägst vibrationsnivå på marknaden.
Tack vare att Mirka® DEOS är ergonomiskt utvecklad, möjliggör den ett bekvämt
grepp. Detta i kombination med de låga vibrationsnivåerna gör att maskinen kan
användas bekvämt under långa perioder. Tillsammans med Mirkas nätprodukter
erbjuder verktyget snabb, effektiv och dammfri slipning. Med Mirka® DEOS Delta
hörnslipmaskin får du en felfri yta från hörn till hörn. Maskinen är välidgt enkel att
slipa med, särskilt när man arbetar på vertikala ytor. Mirka® DEOS Delta avverkar
50% snabbare än andra konkurrerande deltaslipmaskiner på marknaden.

Två ytterligare modeller
Förutom Mirka® DEOS Delta, finns även modellerna:
▶ Mirka® DEOS 383CV, 70x198 mm. Ideal för applikationer så som
spackel och primer och den är främst framtagen för
bileftermarknaden.
▶ Mirka® DEOS 353CV, 81x133 mm. Ideal för slipning vid
svåråtkomliga områden och den är främst framtagen för
träindustri samt bygg- och färgfackhandeln.
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Dedicated to the finish.
@mirkascandinavia

