Tillsammans med vårt
slipmaterial Abranet®
slipar du dammfritt!

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 med mindre belastning på din kropp. Mirka®
LEROS är den första väggslipmaskinen med 180° flexibilitet på sliphuvudet, vilket hjälper dig att nå
ytan bättre och ger en mer ergonomisk arbetsställning. Tack vare oscilleringen svarar maskinen exakt
på operatörens rörelser. Sliphuvudet och bakplattan som är speciellt utformad för att användas med
Mirkas slipmaterial Abranet är helt utan kransborstar. Detta gör det möjligt att arbeta väldigt nära hörn
och kanter. Vidare ligger fixeringspunkten på sliphuvudet nära ytan och bidrar till en stabilare
slipning.
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Med det praktiska T-handtaget får du ett stadigt grepp, når längre och kan enkelt slipa vertikalt.

Tekniska data
Tekniska SPECIFIKATION
data
TEKNISK
Mirka® LEROS
Mirka®
Effekt LEROS

950CV
950CV
350 W

Effekt
Nätspänning
Nätspänning
Hastighet

350
W VAC
220–240
220–240
VACvarv/min
4 000–8 000

Hastighet
Oscillering
Oscillering
Underlagsplattans storlek

4
000–8
000 varv/min
5,0
mm (3/16")
mm
(3/16")
Ø5,0
225
mm
(9")

Underlagsplattans storlek
Vikt
Vikt
Skyddsklass

Ø3,5
225
kgmm
(7,72(9")
lbs)

Skyddsklass

I3,5 kg (7,72 lbs)
I

Ljudnivå
LJUDNIVÅ
Ljudnivå

Värdena
enligtENEN62841-1.
62841-1
Värdenaäräruppmätta
uppmättaenligt
Värdena är uppmätta enligt EN 62841-1

Mirka® LEROS
Mirka®
LEROS
Ljudtrycksnivå
(LpA)

950CV
950CV
84,3
dB(A)

Ljudtrycksnivå (L
(LpA))
Ljudeffektnivå
WA
Ljudeffektnivå
(LWA)(K-faktor)
Buller mättolerans

84,3
95,3 dB(A)
dB(A)
95,3dB
dB(A)
3,0

Buller
mättolerans
Vibrationsvärde
ah*(K-faktor)
Vibrationsvärde
ah *
Vibrationer mättolerans
(K-faktor) *

3,0
dBm/s2
< 2,5
2
<
2,5
m/s
2
1,5 m/s

Vibrationer mättolerans (K-faktor) *

1,5 m/s2

Funktioner och fördelar
• Vikt endast 3,5 kg
• Bortslös motorteknologi
• 180° flexibelt sliphuvud
• Dubbla sugpunkter
• 5 mm oscillering
• Praktisk T-format handtag
• Hastighetskontroll 4000 - 8000 rpm
• Optimerad för slipmaterialet Abranet
För mer information besök mirka.com/sv/leros.
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