Allt du trodde du visste om slipmaskiner blev precis historia.
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180°

180° flexibelt sliphuvud

Endast 3,5 kg

Det flexibla sliphuvudet gör det lätt för maskinen att
följa användarens rörelser och tillåter användaren att ha
en ergonomisk arbetsställning. Det flexibla huvudet
hjälper dig också att nå ytor från olika vinklar.

Mirka LEROS är den lättaste vägg- och takslipmaskinen
på marknaden. Tack vare den lätta vikten kan
användaren slipa i längre perioder och det blir
mindre belastning på användarens kropp.

T-format handtag

Borstlös motor

En annan fördel med Mirka LEROS är det optimerade
T-handtaget som gör det oerhört enkelt för dig att slipa
vertikalt.

Den borstlösa motorn minskar maskinens vikt signifikant.
Dessutom behövs mindre underhåll eftersom det inte
finns några kolborstar som behöver bytas.

Kraftfullt system

Dammfritt

Bristen på fjädrar och borstar gör att du inte behöver
trycka maskinen mot väggen när du slipar med Mirka
LEROS. Istället överförs hela kraften till slipningsprocessen.
Vidare ligger fixeringspunkten på sliphuvudet nära ytan
och bidrar till en stabilare slipning.

För att möjliggöra effektiv dammfri slipning finns två
sugpunkter på maskinen samt en bottenplatta som är
optimerad för Abranet rondeller. Du sparar tid och
pengar och arbetsmiljön är renare och hälsosammare.

Mirka® LEROS 950CV

Long Electric Random Orbital Sander
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Effekt
Effekt
Nätspänning
Nätspänning
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W
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220–240 VAC
VAC
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Underlagsplattans
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3,5
3,5 kg
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(7,72 lbs)
lbs)
II

Ljudnivå
LJUDNIVÅ
Ljudnivå

VÄRDENA
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Värdena är uppmätta enligt EN 62841-1
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950CV
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)
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(LpA
pA)
Ljudeffektnivå
Ljudeffektnivå (L
(LWA))
WA

84,3
84,3 dB(A)
dB(A)
95,3
95,3 dB(A)
dB(A)

Buller
Buller mättolerans
mättolerans (K-faktor)
(K-faktor)
*
Vibrationsvärde
a
Vibrationsvärde ah*
h

3,0
3,0 dB
dB
2
<
2,5
< 2,5 m/s
m/s2

*
Vibrationer
Vibrationer mättolerans
mättolerans (K-faktor
(K-faktor)) *

2
1,5
1,5 m/s
m/s2
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Specifikationerna kan
kan komma
komma att
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utan föregående
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meddelande Modellutbudet
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olika
marknader
marknader
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anges ii tabellen
tabellen har
har uppmätts
uppmätts vid
vid laboratorietester
laboratorietester ii enlighet
enlighet med
med angivna
angivna koder
koder och
och standarder
standarder och
och
bör
inte
användas
för
riskbedömning
Värden
som
mäts
på
enskilda
arbetsplatser
kan
vara
högre
än
bör inte användas för riskbedömning Värden som mäts på enskilda arbetsplatser kan vara högre än de
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angivna
värdena
värdena ovan
ovan De
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beror på hur personen arbetar, arbetsmaterialet och utformningen av arbetsplatsen, liksom på exponeringstiden och
och
användarens
fysiska
tillstånd
Mirka
Ltd
ansvarar
inte
för
konsekvenser
av
att
de
angivna
värdena
används
i
stället
användarens fysiska tillstånd Mirka Ltd ansvarar inte för konsekvenser av att de angivna värdena används i stället för
för
de
de faktiska
faktiska exponeringsvärdena
exponeringsvärdena vid
vid en
en enskild
enskild riskbedömning
riskbedömning
Ytterligare
Ytterligare information
information om
om arbetshälsa
arbetshälsa och
och arbetssäkerhet
arbetssäkerhet finns
finns på
på följande
följande webbplatser:
webbplatser:
https://osha
europa
eu/en
(Europa)
eller
http://www
osha
gov
(USA)
https://osha europa eu/en (Europa) eller http://www osha gov (USA)

Rätt
Rätt användning
användning av
av verktyget
verktyget

Denna
Denna slipmaskin
slipmaskin är
är avsedd
avsedd för
för slipning
slipning av
av gips,
gips, färg,
färg, trä,
trä, plast
plast etc
etc med
med slipmaterial
slipmaterial speciellt
speciellt utformade
utformade för
för dessa
dessa
ändamål
Använd
inte
slipmaskinen
för
andra
ändamål
än
de
specificerade,
utan
att
först
rådfråga
tillverkaren
ändamål Använd inte slipmaskinen för andra ändamål än de specificerade, utan att först rådfråga tillverkaren eller
eller
tillverkarens
auktoriserade
leverantör
Använd
inte
underlagsplattor
som
har
lägre
hastighet
än
8
000
rpm
fri
hastighet
tillverkarens auktoriserade leverantör Använd inte underlagsplattor som har lägre hastighet än 8 000 rpm fri hastighet
För
För att
att garantera
garantera en
en tillräcklig
tillräcklig luftcirkulation
luftcirkulation ska
ska kylsystemet
kylsystemet för
för luftintag
luftintag alltid
alltid hållas
hållas rent
rent och
och fritt
fritt från
från blockeringar
blockeringar
Samtliga
underhållsoch
reparationsarbeten
som
kräver
att
verktyget
öppnas
får
endast
utföras
av
Samtliga underhålls- och reparationsarbeten som kräver att verktyget öppnas får endast utföras av ett
ett auktoriserat
auktoriserat
servicecenter
servicecenter

Arbetsstationer
Arbetsstationer

Verktyget
Verktyget ska
ska användas
användas som
som handverktyg
handverktyg Användaren
Användaren bör
bör alltid
alltid stå
stå på
på ett
ett stadigt
stadigt underlag
underlag Innan
Innan slipmaskinen
slipmaskinen startas
startas
måste
användaren
befinna
sig
i
en
säker
position
på
ett
stadigt
underlag
med
ett
fast
grepp
om
maskinen
samt
vara
måste användaren befinna sig i en säker position på ett stadigt underlag med ett fast grepp om maskinen samt vara

Mirka har gjort det igen.
År av utvecklingsarbete och ett inriktat fokus på
ergonomi och användarvänlighet har resulterat i den
lättaste borstlösa elektriska vägg -och takslipmaskinen
på marknaden, Mirka® LEROS. Den här unika maskinen
har funktioner som ingen annan jämförbar väggslip
på marknaden har.

Arbeta
Arbetadammfritt.
dammfritt.

Kombinera Mirka LEROS med Mirkas dammfria nätprodukter och passande
dammsugarsystem för att skapa en renare och hälsosammare arbetsmiljö,
en komplett lösning!

Mirka® LEROS och tillbehör
Mirka® LEROS med förvaringsväska
Art.nr: MIW9502011BA

Produkt			 					Art. nr
Bakplatta 225 mm Grip till Mirka LEROS
Bakplatta 225 mm med 8 skruvar till Mirka LEROS
Interface 225 mm/3 mm
Pad Saver 225 mm 25 H
Utsugsslang 27 mm x 4 m + Adapter
Utsugsslang 27 mm x 5,5 m med elkabel CE 230V
Förlängningsskaft till Mirka LEROS 673mm (500mm monterad)
Mirka® Sleeve skydd till slang och kabel 3,5 m
Mirka Systainer 400 x 300 x 210 mm
Mirka® Dammsugare 1230 M AFC
Lådfästen till 1230 Dammsugare
Abranet® sliprondell 225 mm
Abranet® Ace HD sliprondell 225 mm

MIW9564311
MIW9514311
MIW9514611
MIW9535011
MIN6519411
MIE6514511
MIW9588011
MIE6515911
MIN6532011
8999220111
8999110411
(se mirka.se)
(se mirka.se)

Dedicated to the finish.
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