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Batteridrevet. Praktiske og nemme at styre.
Batteridreven komfort

Fuld kontrol

Mirka® ARP-B 300NV og Mirka® AROP-B 312NV er ideelle
til fagfolk: let og ergonomisk optimeret til mindre poleringsopgaver. Utrolig nem håndtering, nem at tage med
til enhver poleropgave. Ingen ledning der sidder i vejen,
kan bruges overalt. Lydsvage, små maskiner med meget
lav vedligeholdelse, takket være den kulfri motor. Leveres
med to 2,5 Ah 10,8V Li-ion-batterier og en oplader. 5Ah
10,8 Li-ion batterier kan købes separat.

Arbejde let med variabel hastighedsudløser – juster
hastigheden løbende. Mirkas topmoderne batteridrevne
værktøjer kan kobles til Bluetooth. Download myMirka®
appen for at udnytte avancerede funktioner som
auto-stop-funktion og rotationshastighedsstyring
(købes sammen med appen). Det har aldrig været
lettere at standardisere dine pletreparations- eller at
poleringsprocesser.

Ved at kombinere Mirkas batteridrevne slibemaskiner og poleremaskiner får du et omfattende batteridrevet system. Den komplette løsning får du med slibematerialer og polermidler fremstillet af Mirka i Finland.
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Værktøj og tilbehør til pletreparationer

AOS-B

AROS-B

NYHED!

Novastar® SR

Polarshine® 12

Mirka® AOS-B og AROS-B slibemaskiner

NYHED!
Damper med vand eller rengøring

Mirka polersvampe, gul vaflet

ARP-B
Gul polerklud
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AROP-B

Mirka® ARP-B og AROP-B polermaskiner

Mirka værktøjsbælte

Enkel løsning til pletreparationer
Pletreparation med Mirka® AOS-B slibemaskin og Mirka® AROP-B polermaskine
SLIBNING
1

Til fjernelse af defekter bruges
Novastar® SR og Mirka® AOS-B
130NV slibemaskiner.

2

Brug altid vand, når du sliber,
påfør vand på både slibeskiven
og det beskadigede område.
Brug Mirka-fugter for at opnå
det bedste resultat.

3

Tryk let med slibemaskinen og
slib i 2-3 sekunder.

4

Tør efter og kontrollér overfladen. Gentag trin 3 om nødvendigt. Brug Mirkas bløde
mikrofiberklude.

POLERING
5

Brug den batteridrevne Mirka®
AROP-B 312NV poleremaskine,
Mirka® Yellow vaffelskive og
Polarshine® 12 til polering og
overfladebehandling.

6

Påfør en lille smule Polarshine®
12 på polereskiven eller
direkte på de beskadigede
overfladeområde.

7

Polér med et let tryk. Brug
moderat hastighed. Tør efter
og kontrollér overfladen.
Gentag om nødvendigt.

8

Brug Mirkas bløde mikrofiberklude til afsluttende rengøring.
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Mirka® AOS-B og AROS-B
Mirkas batteridrevne slibemaskiner
Bevæg dig frit uden at blive viklet ind i ledninger eller slanger. Nemme og effektive pletreparationer med Mirkas batteridrevne
slibemaskiner. De små, lette slibemaskiner har kulfri motorer. Vi har prioriteret det ergonomiske design for at sikre, at værktøjerne
er behagelige at bruge i længere perioder uden at træthed.
Batteridrevne slibemaskiner er mere energieffektive end trykluftværktøjer. De skal ikke smøres, hvilket eliminerer risikoen for
forurening. Slibemaskinerne leverer ensartet ydelse i op til 16 timer ved brug til pletreparation. Det 10,8 V Li-ion batteri lades
op på 45 minutter – så med to batterier er der ingen nedetid.
Mirka AOS-B har 3 mm orbit, mens Mirka AROS-B har 5 mm rbit for hurtig materialefjernelse.. Mirkas topmoderne batteridrevne værktøjer kan kobles til Bluetooth. Download myMirka® appen for at udnytte avancerede funktioner som autostop-funktion og rotationshastighedsstyring (købes sammen med appen).

Funktioner og fordele
Lille og ergonomisk, meget komfortabel at bruge
Hurtig start og justérbar hastighed på 8000 o/min.
Lave støjniveauer og ingen generende ledning eller slange
Lang anvendelsestid, op til 16 timer, ved pletreparationer
Økonomisk i brug – energieffektivt og hurtigt opladeligt batteri

6

AROS-B 150NV

AOS-B 130NV

Nem påsætning af bagskive takket være Quick lock-system

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer

Mirka® AROS-B 150NV

Mirka® AOS-B 130NV

Mirkakode

8991150311

8991230311

Spænding

10.8 VDC

10.8 VDC

Hastighed

4,000 – 8,000 rpm

4,000 – 8,000 rpm

Orbit

5.0 mm (316⁄ ”)

3.0 mm (18⁄”)

Sålens størrelse

Ø 32 mm (1 14⁄ ”)

Ø 32 mm (1 14⁄ ”)

Konnektivitet

Bluetooth

Bluetooth

Beskyttelsesgrad

III

III

Batterioplader

BCA 108

Batteripakke

BPA 10820*

Input

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Type

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

Opladningstid

< 40 min (2.0 Ah)

Batterispænding

10.8 VDC

Opbevaringstemperatur

–20 ˚C…80 ˚C

Kapacitet

2.0 Ah 21.6 Wh

Opladningstemperatur

– 0 ˚C…40 ˚C

Dimension

191 x 102 x 86 mm

Vægt

0.66 kg (1.46 lbs)

Beskyttelsesgrad

II /

* Nuværende batteristørrelse. Batteriet 2,0 Ah vil blive erstattet af batteri

2.5 Ah successivt fra september 2019.
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Mirka® ARP-B og AROP-B
Mirkas batteridrevne polermaskiner
Mirka lancerer nu to nye batteridrevne polermaskiner. Mirka® ARP-B 300NV og Mirka® AROP-B 312NV er ideelle til fagfolk:
let og ergonomisk optimeret til mindre poleringsopgaver. Utrolig nem håndtering, nem at tage med til enhver poleropgave.
Ingen ledning der sidder i vejen, kan bruges overalt. Lydsvage, små maskiner med meget lav vedligeholdelse, takket være
den kulfri motor.
Mirka ARP-B 300NV er en roterende poleremaskine med en kulfri motor og en 77 mm sål. Den oscillerende batteridrevne
polermaskinen Mirka AROP-B 312NV er tilsvarende kulfri med 77 mm sål, og den har 12 mm udsving.
Mirkas topmoderne batteridrevne værktøjer kan kobles til Bluetooth. Download myMirka® appen for at udnytte
avancerede funktioner som auto-stop-funktion og rotationshastighedsstyring (købes sammen med appen).

Funktioner og fordele
Lille, let og ergonomisk
Stærk og effektiv – højt omdrejningsmoment og optimal rotationshastighed
Meget lavt støjniveau
Intelligent, let opladeligt batteri i to størrelser
Mulighed for at standardisere processer med myMirka-appen
Variabel hastighedsudløser – juster hastigheden løbende

AROP-B

ARP-B

NYHED!
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Tekniske specifikationer

Tekniske spec.

Mirka® AROP-B 312NV

Mirka® ARP-B 300NV

Batterioplader

BCA 108

Mirkakode

8991012311

8991000311

Input

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Spænding

10.8 VDC

10.8 VDC

Opladningstid

< 40 min (2.0 Ah)

Hastighed

4,000 – 7,000 rpm

1,500 – 2,000 rpm

Opbevaringstemperatur

–20 ˚C…80 ˚C

Orbit

12.0 mm ( ⁄”)

0 mm (0”)

Opladningstemperatur

4 ˚C…40 ˚C

Sålens størrelse

Ø 77 mm (3”)

Ø 77 mm (3”)

Dimension

191 x 102 x 86 mm

Vægt (inkl. batteri)

0,89 kg

0,87 kg

Vægt

0.66 kg (1.46 lbs)

Konnektivitet

Bluetooth

Bluetooth

1
2

Batteripakke

BPA 10825

BPA 10850

Type

Genopladeligt Li-ion 3INR19/65

Genopladeligt Li-ion 3INR19/65-2

Batterispænding

10.8 VDC

10.8 VDC

Kapacitet

2.5 Ah / 27.0 Wh

5.0 Ah / 54.0 Wh

Smart batteri

Ja

Ja
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Slibemateriale
NYHED!
Mikron & korn str.
Nummeret i produktnavnet
repræsenterer mikrometeren, den
enhed der bruges til at måle
partikelstørrelsen i slibemiddelet.
Tilsvarende grit:

Novastar SR3

Novastar SR5

Mirkakode: FH32500103

Mirkakode: FH32500105

›› Slibematerial til malingskorrektioner
og fjernelse af støvpartikler fra top coats
og klare lakker.

›› Slibematerial til malingskorrektioner
og fjernelse af støvpartikler fra top coats
og klare lakker.

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

Polersvampe
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Polersvampe, gul vaflet

Polersvampe, gul glat

›› Polersvampe med udmærket
elasticitet. Egnet til alle former af
poleringsprocesser.

›› Polersvampe med udmærket
elasticitet. Giver en perfekt finish.

Polersvampe, sort vaflet

Lammeuldshætte Pro 80mm

›› Polersvampe udmærket til at
fjerne hologrammer på begge nye
og hærdede lakker.

›› Hætte lavet af førsteklasses uld. De
optimerede uld fibre er konstrueret
til høj præstation, selv ved meget
krævende opgaver.

Polermiddel
POLARSHINE® 12
POLERMIDDEL

POLARSHINE® 10
POLERMIDDEL

Mirkakode: 7991210111 (1 L)

Mirkakode: 7995010111 (1 L)

›› Mirka Polarshine 12 er en vandbaseret og
silikone fri ét trin polermiddel. Polarshine 12
fjerner ridser fra P2000 og finere (afhængigt af
overfladen og polerpad). Det fungerer hurtigt
og effektivt og giver en højglans på en effektiv
måde.

›› Det optimale valg til polering i ét trin.
Polarshine 10 er velegnet til alle maling, er det
også velegnet til polering af ridser resistente
klare lakker. Fjerner ridser fra P1500 og finere.

POLARSHINE® 5
POLERMIDDEL

POLARSHINE® VF5
POLERMIDDEL

Mirkakode: 7990500111 (1 L)

Mirkakode: 7992450511 (1 L)

›› Polarshine 5 er et fint polermiddel specielt
udviklet til at opnå det bedste resultat.
Polarshine 5 er vandbaseret og velegnet til
fjernelse af hologrammer, det er også velegnet
til polering af ridser resistente klare lakker.

›› Polarshine VF5 er et vandbaseret polermiddel velegnet til fjernelse af hologrammer
og fjernelse af slibning mærker forårsaget af
slibning med P2500 og finere. Polarshine VF5 er
silikonefri og bruges for hånd eller med maskin.

Batteripakke
BPA 10825 Smart batteri

BPA 10850 Smart batteri

Type: Genopladeligt Li-ion 3INR19/65
Batterispænding: 10.8 VDC
Kapacitet: 2.5 Ah / 27.0 Wh
Smart batteri: Ja

Type: Genopladeligt Li-ion 3INR19/65-2
Batterispænding: 10.8 VDC
Kapacitet: 5.0 Ah / 54.0 Wh
Smart batteri: Ja

TIPS! Mirka værktøjsbælte
Mirkakode: 8991199111

›› Nemt at bruge, et fleksibelt bælte med to lommer. En mindre
lomme til Mirkas batteridrevne slibemaskiner og en større lomme
der passer til de batteridrevne polermaskinerne, eller en flaske med
polermiddel og polerklud. Bælte spændet er beskytte med stof.
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Digital løsning fra Mirka

© Mirka Scandinavia

Downloade appen myMirka og benyt alle de avancerede funktioner.

Dedicated to the finish.

Mirka Scandinavia
sales.se@mirka.com
+45 69 91 16 25

mirka.dk

@mirkascandinavia

