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Batteridreven bekvemmelighet

Mirka ARP-B og Mirka AROP-B passer perfekt for fagfolk: 
De er ergonomisk riktig utformet, veier lite og er opti-
malisert for polering etter punktreparasjon. Dessuten 
er de utrolig kvikke og enkle å flytte på – uten ledninger 
som kan vikle seg fast. Enheten er lydsvak, liten og krever 
svært lite vedlikehold takket være den børsteløse motor-
en. De leveres med 2 5Ah 10.8V Li-ion-batterier, og en 
lader. 5Ah 10.8V Li-ion-batterier er tilgjengelig for kjøp 
separert. 

Full kontroll

Jobbe lett med variabel fartstrigger – juster hastigheten 
underveis. Mirka’s førsteklasses batteridrevne verktøy har 
Bluetooth-tilkobling. Last ned myMirka®-appen for å 
nyte godt av de avanserte funksjonene, for eksempel 
auto-stoppfunksjonen og styring av RPM-område (kjøpes
i appen). Det har aldri vært så lett å standardisere punkt-
reparasjoner eller overflatefinish som nå. 

Batteridrevet. Den perfekte balansen mellom 
bekvemmelighet og kontroll.

Mirka har kombinert batteridrevne slipemaskiner og polermaskiner for å lage et allsidig  trådløst system. 
Få jobben gjort med slipemidler og poleringsmidler for punktreparasjoner fremstilt av Mirka i Finland. 
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Verktøy og tilbehør for punktreparasjon

Mirka® AOS-B og AROS-B slipemaskiner 

Novastar® SR

Damper med vann eller rengjøring

Polarshine® 12

Mirka polersvamp, gul vaflet
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NYHET!

NYHET!

Gul microfiberklut Mirka verktøybelte

AROP-B ARP-B 

Mirka® ARP-B og AROP-B polermaskiner 
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Til polering og overflatefinish 
kan du bruke Mirka® AROP-B 
312NV batteridrevet polermaskin, 
Mirka® Yellow skumplate og 
Polarshine® 12. 

Bruk en liten mengde Polar-
shine® 12 på poleringsplaten 
eller rett på den berørte 
overflaten.

Poler ved å trykke forsiktig. Bruk 
en moderat hastighet. Tørk rent 
og undersøk overflaten. Gjenta 
hvis det trengs.

Enkel løsning for punktreparasjon

Rett opp skadene med 
Novastar® SR og Mirka® AOS-B 
130NV slipemaskin. 

Bruk alltid vann under slipingen, 
både til slipemiddelet og det 
berørte området. Bruk Mirka 
«damper» for best resultat.

Trykk forsiktig med slipe-
maskinen og slip i 2–3 
sekunder.

Punktreparasjon med Mirka® AOS-B slipemaskin og Mirka® AROP-B polermaskin

Tørk rent og undersøk overflaten. 
Gjenta trinn 3 ved behov. Bruk 
en myk fiberklut fra Mirka.

Bruk en myk mikrofiberklut 
fra Mirka til sluttrengjøring.

2 3 4
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Mirka® AOS-B og AROS-B

Mirka’s batteridrevne slipemaskiner 

Beveg deg fritt uten å vikle sammen ledninger eller slanger. Enkle og effektive punktreparasjoner med Mirkas batteridrevne 
slipemaskiner. De små slipemaskinene veier lite og er utstyrt med børsteløse motorer. Vi har prioritert en ergonomisk 
utforming for å sikre at det er mulig å bruke verktøyene over lang tid. 

Batteridrevne slipemaskiner er mer energieffektive enn pneumatiske verktøy. De trenger ikke å smøres, noe som reduserer
risikoen for kontaminering. Ved punktreparasjoner sørger slipemaskinene for konsekvent ytelse i opptil 16 timer . Litiumion-
batteriet på 10,8 V lades opp på 45 minutter – så hvis du har to batterier, trenger du ikke ha noen stans i produksjonen. 

Mirka AOS-B har 3 mm oscillering, mens Mirka AROS-B har 5 mm oscillering for rask sliping. Mirkas førsteklasses batteridrevne 
verktøy har Bluetooth-tilkobling. Last ned myMirka®-appen for å nyte godt av de avanserte funksjonene, for eksempel 
auto-stoppfunksjonen og styring av RPM-område (kjøpes i appen).
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Funksjoner og fordeler

  Liten og ergonomisk utformet, svært komfortabel i bruk

  Hurtig å starte og justerbar RPM opp til 8000

  Lavt støynivå og uten forstyrrende kabel eller slange

  Lang brukstid, opptil 16 timer ved punktreparasjoner

  Økonomisk i bruk – energieffektivt batteri som lades opp raskt

  Enkel festing av bakplate takket være Quick Lock-system
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Tekniske spesifikasjoner Mirka® AROS-B 150NV Mirka® AOS-B 130NV

Mirkakode 8991150311 8991230311

Spenning 10.8 VDC 10.8 VDC 

Hastighet 4,000 – 8,000 rpm 4,000 – 8,000 rpm

Oscillering 5.0 mm (3⁄16”) 3.0 mm (1⁄8”)

Størrelse bakplate Ø 32 mm (1 1⁄4   ”) Ø 32 mm (1 1⁄4   ”)

Tilkobling Bluetooth Bluetooth

Beskyttelsegrad III III

Batteri lader BCA 108

Ingangsspenning 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Ladetid < 40 min (2.0 Ah) 

Lagringstemperatur –20 ˚C…80 ˚C

Ladetemperatur – 0 ˚C…40 ˚C

Dimension 191 x 102 x 86 mm

Vekt 0.66 kg (1.46 lbs)

Beskyttelsegrad II / 

Batteripaket BPA 10820*

Type Rechargeable Li-ion 3I(NCM)R19/65 

Batterispenning 10.8 VDC 

Kapasitet 2.0 Ah 21.6 Wh

*Aktuell batteristørrelse. Batteriet 2.0 Ah vil bli erstattet av batteri 2,5 Ah etter 
hvert fra september 2019.

Tekniske spesifikasjoner
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Mirka® ARP-B og AROP-B

Funksjoner og fordeler

  Liten, lett og ergonomisk utformet

  Sterk og effektiv – høyt dreiemoment og optimal rpm

  Svært støysvak

  Intelligent og hurtigladende batteri i to størrelser

  Mulighet for å standardisere prosessene med myMirka-appen

  Variabel fartstrigger – juster hastigheten underveis
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Mirka’s batteridrevne polermaskiner

Mirka ARP-B og Mirka AROP-B passer perfekt for fagfolk: De er ergonomisk riktig utformet, veier lite og er optimalisert for 
polering etter punktreparasjon. Dessuten er de utrolig kvikke og enkle å flytte på – uten ledninger som kan vikle seg fast, 
eller luftforsyning som kan bli forurenset. Enheten er lydsvak, liten og krever svært lite vedlikehold takket være den 
børsteløse motoren.  
 
Mirka ARP-B 300NV er en roterende polermaskin med børsteløs motor og 77 mm bakplate. Den oscillerende polermaskinen 
Mirka AROP-B 312NV er også børsteløs, med 77 mm bakplate og 12 mm orbit. 

Mirkas førsteklasses batteridrevne verktøy har Bluetooth-tilkobling. Last ned myMirka®-appen for å nyte godt av de 
avanserte funksjonene, for eksempel auto-stoppfunksjonen og styring av RPM-område (kjøpes i appen).
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Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spes. Mirka® AROP-B 312NV Mirka® ARP-B 300NV

Mirkakode  8991012311 8991000311

Spenning 10.8 VDC 10.8 VDC 

Hastighet 4,000 – 7,000 rpm 1,500 – 2,000 rpm

Oscillering 12.0 mm (1⁄2”) 0 mm (0”)

Størrelse bakplate Ø 77 mm (3”) Ø 77 mm (3”)

Vekt (inkl. batteri) 0,89 kg 0,87 kg

Tilkobling Bluetooth Bluetooth

Batteri lader BCA 108

Ingangsspenning 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Ladetid < 40 min (2.0 Ah) 

Lagringstemperatur –20 ˚C…80 ˚C

Ladetemperatur 4 ˚C…40 ˚C

Dimension 191 x 102 x 86 mm

Vekt 0.66 kg (1.46 lbs)

Batteripakke BPA 10825 BPA 10850

Type Oppladbart Li-ion 3INR19/65 Oppladbart Li-ion 3INR19/65-2 

Batterispenning 10.8 VDC 10.8 VDC 

Kapasitet 2.5 Ah / 27.0 Wh 5.0 Ah / 54.0 Wh

Smart batteri Ja Ja
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Poleringssvamper

Slipemateriell

Novastar SR3
Mirkakode: FH32500103

 ››  Skiver for punktreparasjon for 
lakkorrigering og fjerning av støv-
korn fra topplakk og klarlakk.

Novastar SR5
Mirkakode: FH32500105

 ››  Skiver for punktreparasjon for 
lakkorrigering og fjerning av støv-
korn fra topplakk og klarlakk.

Polersvamp, gul vaflet

 ››  Polersvamp med utmerket elastisitet. 
Egnet for en mengde forskjellige 
polerprocesser. 

Polersvamp, sort vaflet

 ››  Polersvamp utmerket til å fjerne 
hologrammer på både fersk og 
herdet lakk. 

Lammeullshette Pro 80mm

 ››  Hette laget av førsteklasses ull.
Ullfiberne er optimerte for å holde 
prestasjonen på et høyt nivå ved 
krevende bruk.

Mikron & kornstørrelse
Tallet i produktnavnet representerer 
mikrometeret, måleenheten som 
brukes til å måle partikkelstørrelsen 
til slipematerialet. Tilsvarende 
kornstørrelse:

Novastar SR 3 µm = P5000  
Novastar SR 5 µm = P3000

NYHET!

Polersvamp, gul slett

 ››  Polersvamp med utmerket 
elastisitet. Gir en perfekt finish.
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Polermiddel

POLARSHINE® 12  
POLERMIDDEL
Mirkakode: 7991210111 (1 L)

POLARSHINE® 10 
POLERMIDDEL
Mirkakode: 7995010111 (1 L)

 ››  Mirka Polarshine 12 er en vannbasert og 
silikonfri ensteg polermiddel. Polarshine 12 
fjerner riper fra P2000 og finere (avhengig av 
overflaten og polerpad). Det fungerer raskt 
og effektivt og gir en høyglans overflate på 
en effektiv måte.

 ››  Det optimale valget for polering i ett trinn. 
Polarshine 10 er egnet for all maling, er det også 
egnet for polering av ripebestandig klarlakk.
Fjerner riper fra P1500 og finere.

POLARSHINE® 5  
POLERMIDDEL
Mirkakode: 7990500111 (1 L)

POLARSHINE® VF5 
POLERMIDDEL
Mirkakode: 7992450511 (1 L)

 ››  Polarshine 5 er et fint poleringsmiddel 
spesielt utviklet for å oppnå det beste 
resultatet. Middlet er vannbasert og er egnet 
for fjerning av hologrammer og for polering 
av ripebestandig klarlakk. 

 ››  Polarshine VF5 er et vannbasert 
poleringsmiddel som er egnet for å fjerne 
hologrammer og fjerning av sliperisper 
forårsaket av sliping med korning P2500 og 
finere. Polarshine VF5 er silikonfri og påføres 
for hånd eller maskin.

Batteripakke 

BPA 10825 Smart batteri
Type: Uppladdningsbart Li-ion 3INR19/65
Batterispenning: 10.8 VDC 

Kapacitet: 2.5 Ah / 27.0 Wh 
Smart batteri: Ja

BPA 10850 Smart batteri
Type: Uppladdningsbart Li-ion 3INR19/65-2 
Batterispenning: 10.8 VDC 

Kapacitet: 5.0 Ah / 54.0 Wh 
Smart batteri: Ja

 ››  Lett-å-bruke, fleksibelt belte med to lommer. Den mindre lommen 
passer perfekt til Mirka’s batteri slipemaskin, og den større lommen 
passer perfekt till de batteridrevne polermaskinerne. Kan også brukes 
til tilbehør, f.eks. til microfiberklut, og en Polarshine flaske. Låsefester i 
belte dekkes med stoff.

TIPS!  Mirka verktøybelte
Mirkakode: 8991199111 
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Dedicated to the finish.

Last ned appen myMirka og benytt alle avanserte funksjoner.

Digital løsning fra Mirka

Mirka Scandinavia 
sales.se@mirka.com
+47 21 01 44 23 @mirkascandinaviamirka.no
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