
Alt du trodde du visste om slipemaskiner ble akkurat historie.



Perfeksjon fra alle vinklar.



180°

180° fleksibelt slipehode
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.

Kun 3,5 kg
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.

Støvfritt
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.

Kraftfullt system
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.

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

T-formet håndtak
En annen fordel med Mirka LEROS er det optimerte

 T–håndtaket som gjør det veldig enkelt for deg å 

slipe vertikalt.



TEKNISK DATA

LYDNIVÅ
VERDIENE ER OPPGITT IFØLGE EN62841-1.

Mirka® LEROS 950CV
Long Electric Random Orbital Sander

Mirka® LEROS Random Orbital Sander • 225 mm (9") 109

nono

Tekniske data
Mirka® LEROS 950CV

Effekt 350 W

Nettspenning 220–240 VAC

Hastighet 4 000–8 000 o/min

Bane 5,0 mm (3/16")

Størrelse på underlagsskiven Ø 225 mm (9")

Vekt 3,5 kg (7,72 pund)

Beskyttelsesgrad I

Informasjon om støy og vibrasjon
Målte verdier er fastsatt i henhold til EN 62841-1 

Mirka® LEROS    950CV

Lydtrykknivå (LpA) 84,3 dB(A)

Lydtrykknivå (LWA) 95,3 dB(A)

Mulig lydmålingsavvik K 3,0 dB

Vibrasjonsemisjonsverdi ah
* < 2,5 m/s2

Mulig vibrasjonsemisjonsavvik K * 1,5 m/s2

Spesifikasjonene kan bli endret uten varsel  Modellutvalget kan variere mellom markedene 

* Verdiene som er oppgitt i tabellen skriver seg fra laboratorietesting i samsvar med angitte koder og standarder, 
og er ikke tilstrekkelig for risikovurdering Verdier som er målt på en bestemt arbeidsplass kan være høyere enn 
de oppgitte verdiene  De faktiske eksponeringsverdiene samt risiko- og skadefaktorene for en person er unike 
for hver enkelt situasjon og avhenger av omgivelsene, måten personen betjener maskinen på, materialet som 
bearbeides, utformingen av operatørplassen samt brukerens eksponeringstid og fysiske form  Mirka Ltd  påtar seg 
ikke noe ansvar for konsekvenser av å bruke angitte verdier i stedet for faktiske eksponeringsverdier til individuelle 
risikovurderinger 

Ytterligere informasjon om arbeidsmiljø kan innhentes fra følgende nettsider:
https://osha europa eu/en (Europa) eller http://www osha gov (USA)

Korrekt bruk av verktøyet
Denne slipemaskinen er konstruert for sliping av gips, maling, tre, plast osv  ved hjelp av slipemidler som er beregnet 
på dette  Slipemaskinen må ikke brukes til andre formål enn det som er spesifisert uten at du rådfører deg med 
produsenten eller produsentens autoriserte leverandør  Ikke bruk underlagsskiver med lavere arbeidshastighet 
enn 8 000 o/min fri hastighet  Kjøleluftåpningene på verktøyet skal holdes rene og frie for blokkeringer for å sikre 
luftsirkulasjon Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som krever at verktøyet åpnes, skal kun utføres av et godkjent 
servicesenter 

Operatørplasser
Verktøyet er beregnet for bruk som håndholdt verktøy  Det anbefales alltid å stå på et fast underlag ved bruk 
av verktøyet Verktøyet kan brukes i ulike posisjoner, men før bruk må operatøren innta en sikker stilling, ha fast 
grep og fotfeste, og være oppmerksom på at slipemaskinen kan forårsake en momentreaksjon  Se kapittelet 
”Betjeningsanvisninger” 
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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.  

Mirka har gjort det igjen.



Arbeta dammfritt.

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

Jobb støvfritt.



Mirka® LEROS og tilbehør

Mirka® LEROS med oppbevaringsveske
Art.nr: MIW9502011BA

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

Bakplate 225 mm Grip til Mirka LEROS
Bakplate 225 mm med 8 skruer til Mirka LEROS
Interface 225 mm/3 mm
Pad Saver 225 mm 25 H
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 
Koffertfester til 1230 Støvsuger
Abranet® sliperondell 225 mm
Abranet® Ace HD sliperondell 225 mm



Mirka Scandinavia  •  +47 21 01 44 23  •  sales.se@mirka.com  •  mirka.com/no/leros

Dedicated to the finish.


