
Där komfort möter kontroll.

BATTERIDRIVNA 
LÖSNINGAR



INNEHÅLL

Batteridrivet. Där komfort möter kontroll...................................................................................................................

Verktyg och tillbehör för punktreparation..................................................................................................................

Enkel lösning för punktreparation...................................................................................................................................

Mirkas batteridrivna slipmaskiner....................................................................................................................................

Mirkas batteridrivna slipmaskiner teknisk specifikation....................................................................................

Mirkas batteridrivna polermaskiner...............................................................................................................................

Mirkas batteridrivna polermaskiner teknisk specifikation...............................................................................

Slipmaterial...................................................................................................................................................................................

Polersvampar...............................................................................................................................................................................

Polermedel....................................................................................................................................................................................

Batteripaket..................................................................................................................................................................................

Verktygsbälte...............................................................................................................................................................................

3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

11

11

2



Batteridriven komfort 

Mirkas batteridrivna verktyg är lätta, ergonomiska och 
optimerade för mindre poleringsarbeten. Maskinerna 
är ideala för proffs som uppskattar bekvämligheten av 
sladdlösa maskiner. Otroligt smidiga, tysta och små, och 
de kräver minimalt med underhåll tack vare den borstlösa 
motorn. De batteridrivna maskinerna levereras med två 2.5 
Ah 10.8V Li-ion batterier och en laddare. 5Ah 10.8V Li-ion 
batterier finns tillgängliga att köpa separat.

Full kontroll

Med enkelt steglöst hastihetsreglage har du hela tiden 
kontroll över hastigheten när du arbetar. Mirkas batteri-
drivna verktyg är toppmoderna med Bluetooth-
anslutning. Ladda ned appen myMirka för att använda 
avancerade funktioner så som automatisk stopp-funtion 
och varvtalshantering (en del funktioner kräver köp i app). 
Det har aldrig varit enklare att standardisera din punkt-
reparation eller poleringsprocess. 

Batteridrivet. Där komfort möter kontroll.

För ett komplett batteridrivet system, kombinera Mirkas batteridrivna slipmaskiner med Mirkas batteridrivna 
polermaskiner. Komplettera lösningen med slipmaterial för punktreparation och polermedel som tillverkas 
av Mirka i Finland.
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Verktyg och tillbehör för punktreparation

Mirka® AOS-B och AROS-B slipmaskiner 

Novastar® SR

Damper med vatten eller rengöring

Polarshine® 12

Mirka polerpad, gul våfflad
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Gul mikrofiberduk Mirka verktygsbälte

AROP-B ARP-B 

Mirka® ARP-B och AROP-B polermaskiner 
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För avslutande polering använd 
Mirka® AROP-B 312NV poler-
maskin, Mirkas gula, våfflade 
polerpad och Polarshine® 12. 

Applicera en liten mängd
Polarshine® 12 på polerpaden 
eller direkt på det defekta 
området.

Ha lätt tryck när du polerar. 
Använd måttlig hastighet. 
Torka rent och inspektera ytan.  
Repetera om nödvändigt.

Enkel lösning för punktreparation

För borttagning av defekter, 
använd Novastar® SR och 
Mirka® AOS-B 130NV slipmaskin.

Använd alltid vatten vid 
slipningen. Tillsätt vatten både 
på slipmaterial och det defekta 
området. Använd Mirkas finessing 
damper för bästa resultat. 

Håll lätt mot ytan och slipa i 
2–3 sekunder.

Punktreparation med Mirka® AOS-B slipmaskin och Mirka® AROP-B polermaskin

Torka rent och inspektera. 
Repetera steg 3 om nödvändigt. 
Använd Mirkas mikrofiberduk.

Använd Mirkas mikrofiberduk 
för avslutande rengöring.

2 3 4
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Mirka® AOS-B och AROS-B

Mirkas batteridrivna slipmaskiner 

Rör dig fritt utan onödiga kablar eller sladdar. Enkel och effektiv punktreparation med Mirkas batteridrivna slipmaskiner.
De små, lätta slipmaskinerna har borstlösa motorer. I utvecklandet av maskinerna har den ergonomiska designen har 
varit en prioritet för att säkerställa att maskinerna kan användas i långa perioder utan trötthet.

Batteridrivna slipmaskiner är mer energieffektivt att använda än tryckluftsdrivna maskiner. De kräver ingen olja, vilket tar 
bort risken för förorening. Slipmaskinerna levererar konstant prestanda upp till 16 h vid användning för punktreparation. 
10.8V Li-ion batteriet laddar fullt på endast 45 minuter – vilket innebär att du slipper driftstopp när du har två batterier. 

Mirka AOS-B har 3 mm oscillering, medan Mirka AROS-B har 5 mm oscillering för mer effektiv avverkning. Mirkas 
toppmoderna batteridrivna maskiner har Bluetooth-anslutning. Ladda ned myMirka®-appen för att utnyttja de senaste 
avancerade funktionerna så som autostop-funktion och varvtalshantering (köp i app). 

AO
S-

B 
 1

30
N

V

A
RO

S-
B 

15
0N

V 

Funktioner och fördelar 

  Små och ergonomiska, bekväma att använda

  Snabbstart och justerbar rpm upp till 8000

  Låga ljudnivåer, inga störande kablar eller sladdar

  Lång användningstid, upp till 16 timmar för punktreparation

  Ekonomiska att använda – energieffektivt batteri med snabb-laddning

  Enkelt att fästa/byta underlagsplatta tack vare ”Quick lock”-systemet
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Tekniska specifikationer Mirka® AROS-B 150NV Mirka® AOS-B 130NV

Mirkakod 8991150311 8991230311

Spänning 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”)

Storlek underlagsplatta Ø 32 mm (1 1⁄4   ”) Ø 32 mm (1 1⁄4   ”)

Anslutning Bluetooth Bluetooth

Skyddsklass III III

Batteriladdare BCA 108

Effekt 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Laddningstid < 40 min (2.0 Ah) 

Förvaringstemperatur –20 ˚C…80 ˚C

Laddningstemperatur – 0 ˚C…40 ˚C

Dimension 191 x 102 x 86 mm

Vikt 0.66 kg (1.46 lbs)

Skyddsklass II / 

Batteripaket BPA 10820*

Typ Uppladdningsbart Li-ion 3I(NCM)R19/65 

Batterispänning 10.8 VDC 

Kapacitet 2.0 Ah 21.6 Wh

*Aktuell batteristorlek. Batteriet 2.0 Ah kommer att bytas ut mot batteri 2.5 Ah 
successivt fr.o.m september 2019.

Tekniska specifikationer
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Mirka® ARP-B och AROP-B

Funktioner och fördelar

  Liten, lätt och ergonomisk

  Stark och effektiv – högt vridmoment och optimalt varvtal

  Mycket låg ljudnivå

  Smart batteri i två storlekar med snabb-laddning

  Möjlighet att standardisera processer med myMirka-appen

  Steglöst hastighetsreglage – ha kontroll när du arbetar
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Mirkas batteridrivna polermaskiner

Mirka ARP-B och Mirka AROP-B är ideala för proffs; lätta, ergonomiska och optimerade för polering efter punktreparation. 
Maskinerna är otroligt smidiga och enkla att arbeta med - utan sladdar som trasslar in sig eller luftflöde som kan förorenas. 
De batteridrivna maskinerna är små, tysta i drift och kräver minimalt med underhåll tack vare den borstlösa motorn. 
 
Mirka ARP-B 300NV är en roterande polermaskin med en borstlös motor och en underlagsplatta på 77 mm. Mirka AROP-B 
312NV är en oscillerande polermaskin med 12 mm oscillering, även den med borstlös motor och en underlagsplatta på 77 mm.

Mirkas toppmoderna batteridrivna maskiner har Bluetooth-anslutning. Ladda ned appen myMirka för att utnyttja  
avancerade funktioner så som automatisk stopp-funtion och varvtalshantering (köp i app).
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Tekniska specifikationer

Tekniska spec. Mirka® AROP-B 312NV Mirka® ARP-B 300NV

Mirkakod  8991012311 8991000311

Spänning 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”)

Storlek underlagsplatta Ø 77 mm (3”) Ø 77 mm (3”)

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

Anslutning Bluetooth Bluetooth

Batteriladdare BCA 108

Effekt 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Laddningstid < 40 min (2.0 Ah) 

Förvaringstemperatur –20 ˚C…80 ˚C

Laddningstemperatur 4 ˚C…40 ˚C

Dimension 191 x 102 x 86 mm

Vikt 0.66 kg (1.46 lbs)

Batteripaket BPA 10825 BPA 10850

Typ Uppladdningsbart Li-ion 3INR19/65 Uppladdningsbart Li-ion 3INR19/65-2 

Batterispänning 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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Polersvampar 

Slipmaterial

Novastar SR3
Mirkakod: FH32500103

 ››  Slipmaterial för punktreparation 
med hög precision för att korrigera 
småfel och avlägsnande av damm-
partiklar i topplack och klarlack.

Novastar SR5
Mirkakod: FH32500105

 ››  Slipmaterial för punktreparation 
med hög precision för att korrigera 
småfel och avlägsnande av damm-
partiklar i topplack och klarlack.

Polersvamp, gul våfflad

 ››  Polersvamp med utmärkt 
elasticitet. Lämplig för en 
mängd olika polerprocesser. 

Polersvamp, svart våfflad

 ››  Polersvamp för borttagning av 
hologram. Ger en utmärkt finish på 
både nya och härdade lackarbeten.

Lammullshätta Pro 80mm

 ››  Hätta gjord på förstklassigt ullfiber, 
optimerad för att hålla prestanda på en 
hög nivå för krävande applikationer.

Mikron & kornstorlek
Numret i produktnamnet      
representerar mikrometern, mått-
enheten som används för att mäta 
partikelstorleken i slipmaterialet. 
Motsvarande kornstorlek:

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

NYHET!

Polersvamp, gul slät

 ››  Polersvamp med utmärkt 
elasticitet. Ger en perfekt finish.
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Polermedel

POLARSHINE® 12  
POLERMEDEL
Mirkakod: 7991210111 (1 L)

POLARSHINE® 10 
POLERMEDEL
Mirkakod: 7995010111 (1 L)

 ››  Polarshine 12 är ett vattenbaserat 
och silikonfritt steg-1 polermedel.  
Tar bort repor från P2000 eller finare.  
Den verkar snabbt och effektivt och ger 
en högglansyta på ett effektivt sätt.

 ››  Det ultimata polermedelet utvecklat 
för att uppnå bästa resultat efter slipning. 
Passande för alla färgsystem och för 
polering av repor på klarlacker. Tar bort 
repor från P1500 och finare.

POLARSHINE® 5  
POLERMEDEL
Mirkakod: 7990500111 (1 L)

POLARSHINE® VF5 
POLERMEDEL
Mirkakod: 7992450511 (1 L)

 ››  Polarshine 5 är speciellt utvecklad för att 
ge överlägsen högglans. Det här vatten-
baserade polermedlet tar bort hologram 
på lack och klarlack och levererar en hög-
glansig finish.

 ››  Polarshine VF5 är ett vattenbaserat poler-
medel lämpligt för borttagning av hologram 
och slipmärken efter slipning med P2500 och 
finare. Medlet är silikonfritt och passar för 
både hand och maskinapplikationer.

Batteripaket 

BPA 10825 Smart batteri
Typ: Uppladdningsbart Li-ion 3INR19/65
Batterispänning: 10.8 VDC 

Kapacitet: 2.5 Ah / 27.0 Wh 
Smart batteri: Ja

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

Kapacitet: 5.0 Ah / 54.0 Wh 
Smart batteri: Ja

 ››  Flexibelt verktygsbälte med två fickor. Den mindre fickan 
passar perfekt till Mirkas batteridrivna slipmaskiner och den 
större till de batteridrivna polermaskinerna, alternativt 
mikrofiberduk och Polarshine polermedelsflaska. Bältets 
klickspänne har textilöverdrag för att skydda arbetsytan.

TIPS!  Mirka verktygsbälte
Mirkakod: 8991199111 
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Dedicated to the finish.

Ladda ned appen myMirka och utnyttja alla avancerade funktioner.

Digital lösning från Mirka

Mirka Scandinavia 
sales.se@mirka.com
+46 54 69 09 50 @mirkascandinaviamirka.se
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