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Funktioner
• Kraftfull med hög prestanda
• Inbyggd elektrisk motorbroms
• Låga vibrationsnivåer och enkel hastighetsstyrning
• Kompakt och låg profil ger dig kontroll över arbetet
• Smarta funktioner så som vibrationssensor
• Ergonomisk design gör maskinen bekväm att använda
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Tekniska specifikationer Mirka® DEOS 353CV Mirka® DEOS 383CV
Storlek 81 x 133 mm (3 x 5”) 70 x 198 mm (3 x 8”)

Nätfrekvens 50/60 Hz 50/60 Hz

Effekt 250 W 250 W

Nätspänning 220 – 240 V ~ 220 – 240 V ~

Hastighet (varv/min) 5,000 – 10,000 rpm 5,000 – 10,000 rpm

Oscillering 3,0 3,0
Vikt 0,97 kg 1,0 kg

Höjd 101 mm 101 mm

Ljudnivå, LpA 69 db(A) 71 db(A)

Vibrationsnivå 2.6 m/s2 2.6 m/s2

Storlek på plattan 81 x 133 mm + Pad saver 70 x 198 mm + Pad saver

The compact Mirka® DEOS 383CV is 
ideal for body filler and primer
sanding applications.

The low profile and small size make  
Mirka® DEOS 353CV ideal for sanding
of profiles and hard-to-reach areas.

In combination with Mirka´s net abrasives Mirka® DEOS
offers fast, efficient and dust-free sanding performance. 

Key features

• Powerful and great performance

• The compact and low profile gives
full control over the work

• Smart features such as vibration measurement

• The ergonomic design makes it comfortable
to use for long periods

For more information please visit www.mirka.com/mirka-deos and check our videos on the Mirka YouTube channel
Mirka Ltd Finland

By using the myMirka® app you can
monitor the vibration level when
sanding with Mirka® DEOS.

Mirka® DEOS är världens första smarta elektriska planslipmaskin som integrerar alla innovativa funktioner som har gjort 
Mirka® DEROS så populär och eftertraktad. Den effektiva borstlösa motorn med hög effektivitet gör jobbet snabbt. Med 
en höjd på endast 10 cm ger verktygets kompakta och mycket låga profil en hög manövrerbarhet och hjälper till att 
leverera en exakt och effektiv slipning.

Våra verktyg har tilldelats olika priser för sin innovativa design och Mirka DEOS är inget undantag. I utvecklandet av Mirka 
DEOS hade man hög prioritet på den ergonomiska designen för att säkerställa att maskinen kan användas bekvämt under 
långa perioder utan trötthet. Mirka DEOS är kompakt och väldigt lätt. Maskinen finns i två dimensioner: Mirka DEOS 383CV 
70x198 mm som främst är avsedd för bileftermarknaden, och Mirka DEOS 353CV 81x133 mm är huvudsakligen inriktad 
på träindustri och CD-sektorn (Construction & Decoration).

På Mirka har vi alltid hälsa i fokus, och vi är medvetna om de skadliga vibrationer som genereras vid arbete med slipmaskiner.
Det är just därför vi har utvecklat en app, för att svara på den ökade betydelsen av hälsa och säkerhet på arbetsplatser, 
och speciellt för att hjälpa arbetstagare att undvika skadliga vibrationer. Mirka DEOS är utrustad med Bluetooth-teknik. 
Du kan således ansluta maskinen till myMirka-appen via Bluetooth. myMirka® är plattformen som tillhandahåller digitala 
tjänster och anslutningslösningar. Ladda ned den gratis idag och få alla smarta funktioner.


