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MIRKA STØVSUGER 1242 M AFC

Mirka Støvsuger 1242 M AFC 230V       8999227111
Produkt          Art. nr

Denne profesjonelle M-klasse støvsuger har en høy ytelse i motor og positiv forskyvning; 250 mbar vakuum og 4500 l/
min luft flyt. Auto start-funksjonen øker levetiden til motor og reduserer støy. Flat topp har plass for lagring, og store 
hjul gjør den lett å manøvrere. Automatisk filterrengjøring for bekvemmelighet og konsistent ytelse. Fuktighetssensor 
indikerer når luftstrømmen faller under det optimale. Slange og kabel lagringsplass for mer komfortabel transport. 
Denne større modellen har en 42-liters støvbeholder. En fleece støvpose er også inkludert. Mirka antistatiske slange 
anbefales (ikke inkludert).
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER 1242 M AFC

7,5 METER KABEL
Høy kvalitet, og lang rekkevidde.

KABELOPPBEVARING
Den slitesterke beskyttelsen holder 
kabelen på plass under transport.

SLANGEOPPBEVARING
Holder slangen klar til bruk, og alltid 
på samme plass som støvsugeren.

LUFTINNTAK FILTER 
Lengre livslengde på motor, for enda 
bedre beskyttelse finnes også et 
PET-filter tilgengelig som tilbehør.

ENKEL Å BRUKE
Gjennom hovedbryteren bestemmes 
funksjoner. Den mindre bryteren 
definerer hastighet.

AUTOSTART-FUNKSJON
Støvsugeren kjøres kun når verktøyet 
brukes, resulterer i en lengre 
livslengde og skaper mindre støy.

LUFTSTRØMSENSOR
Indikerer når luftstrømmen er under 20 m/s, noe som sier at sugeeffekten 
ikke er optimal og overskudd av støv kan forekomme i luften. Lampen 
begynner å lyse, og et signal starter. Det er viktig å velge slangediameter 
slik at støvsugeren vet hvilken luftstrøm som forventes.

LETT TILGJENGLIG PLANFILTER
Filteret er lett å nå gjennom 
en separat åpning i ryggen, 
uten å ta bort den øvre delen.

LOKK SLANGEINNGANG
Eliminerer risiko for støvlekkasje 
under transport. Veldig viktig når 
man jobber med farlig støv.HØY YTELSE

Høypresterende 1200 W motor og 
1-stegs turbin som skaper 250 mbar 
undertrykk med luftflyt på 4500 l/min. 

STORE HJUL
De store hjulene forbedrer 
håndteringen på ujevne gulvflater.

AUTOMATISK FILTERRENGJØRING
Holder filteret automatisk rent for 
bedre prestasjon og lengre livslengde.

M-KLASSE
Høyere beskyttelse for brukeren.

STOR BEHOLDER 
Beholder på 42 liter for jobber der mye 
materialer suges opp. Mindre tid brukes 
på å tømme beholderen.

MIRKA STØVSUGER 1242 M AFC
Effekt    1200 W
Nettspenning (VAC)  220-240
Luftforbruk   270m3/h (4500 l/min)
Vakuum (mbar)  250
Lydnivå LpA (dB)  60
Nettfrekvens (Hz)  50/60 
Tank volum   42 liter
Vekt    16 kg
Dimension (mm)  565 x 385 x 607


