Alt du trodde du visste om slipemaskiner ble akkurat historie.
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180°

180° fleksibelt slipehode

Kun 3,5 kg

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.

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

Børsteløs motor

En annen fordel med Mirka LEROS er det optimerte
T–håndtaket som gjør det veldig enkelt for deg å
slipe vertikalt.

Den børsteløse motoren minsker maskinens vekt markant.
Dessuten behøves det mindre ettersyn ettersom det ikke
finnes noen kullbørster som trengs å byttes.

Kraftfullt system

Støvfritt

Mangel på fjærer og børster gjør at du ikke behøver å
trykke maskinen mot veggen når du sliper med Mirka
LEROS. Istedenfor overføres hele kraften til slipeprosessen.
Videre ligger stabilitetspunktet på slipehodet nær
overflaten og bidrar til en mer stabil sliping.

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.
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Mirka har gjort det igjen.
År av utviklingsarbeid og innrettet fokus på ergonomi og
brukervennlighet har resultert i den letteste børsteløse
elektriske vegg- og takslipemaskinen på markedet, Mirka®
LEROS. Denne unike maskinen har funksjoner som ingen
annen jevnfør veggslipemaskin på markedet har.

Jobb
støvfritt.
Arbeta
dammfritt.

Kombiner Mirka LEROS med Mirkas støvfrie nettprodukter og passende støvsugersystem
for å skape et renere og helsemessig bedre arbeidsmiljø, en komplett løsning!

Mirka® LEROS og tilbehør
Mirka® LEROS med oppbevaringsveske, plate og skruer
Art.nr: MIW9502022BA

Produkt			 					Art. nr
Bakplate 225 mm Grip til Mirka LEROS
Bakplate 225 mm med 8 skruer til Mirka LEROS
Interface 225 mm 25H, 3 mm, 1/fpk
Pad Saver 225 mm 25 H, 1/fpk
Utsugsslange + Adapter 27mm x 4m
Utsugsslange m. ELkabel 27mm x 5,5m CE 230V
Forlengerarm til Mirka LEROS 673mm (500mm montert)
Mirka® Sleeve, beskyttelse til slange og ELkabel 3,5 m
Mirka Koffert 400 x 300 x 210 mm
Mirka® Støvsuger 1230 M AFC 230V
Koffertfester til Støvsuger 1230/1242
Abranet® sliperondell 225 mm
Abranet® Ace HD sliperondell 225 mm

MIW9564311
MIW9514311
MIW9514611
MIW9535011
MIN6519411
MIE6514511
MIW9588011
MIE6515911
MIN6532011
8999220111
8999110411
(se mirka.no)
(se mirka.no)

Dedicated to the finish.
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