Mirka Støvsuger 1230 L/M
– forbedre ytelsen din

I dag blir helse- og sikkerhetsspørsmål mer og mer viktig. Slipeverktøy og slipematerialer lages mer og mer effektiv,
med fokus på støvfrie applikasjoner. Denne utviklingen stiller høyere krav til støvsugerne. Til å oppfylle disse kravene,
har Mirka utviklet støvsugerserien 1230:

• Mirka® Støvsuger 1230 L PC
• Mirka® Støvsuger 1230 L AFC (AutoFilter Cleaning)
• Mirka® Støvsuger 1230 M AFC (AutoFilter Cleaning)
Mirka Støvsuger 1230 L PC er en modell som krever manuell filterrens, mens de to andre modellene (AFC) er utstyrt
med med et automatisk filterrengjøringssystem. Det effektive filteret renser seg selv hvert 15. sekund, og som klart
forbedrer ytelsen til støvsugeren.
Fordeler med automatisk filterrengjøring
Mindre vedlikehold
Konstant ytelse
Mulighet for å jobbe uten støvposer
c
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1230-støvsugerserien er utstyrt med en høyytelsesmotor på 1200 W og en 1-trinns turbin som skaper 250 mbar sug
med en luftflyt på 4500 l/min. De nye 1230 støvsugerne inkluderer autostart-funksjonen. Siden støvsugeren kun
går når elektroverktøyet er i bruk, er takket være autostartfunksjonen mindre støy, og samtidig får støvsugeren
lengre levetid. Større hjul forbedrer manøvrerbarheten på ujevne gulvflater betydelig. En annen fordel er at filteret
er lett å nå gjennom en egen åpning på baksiden uten å fjerne overdelen.

1230-støvsugerserien er praktisk å bruke som den tillater et koffertfestesystem
som er tilgjengelig som tilbehør. Det er ekstra plass på toppen som gir oppbevaring under bruk. Du kan legge ved en eller flere plastkofferter på toppen av
støvsugeren.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

7,5 meter kabel
Høy kvalitet, og lang
rekkevidde.

Kabeloppbevaring
Den slitesterke beskyttelsen
holder kabelen på plass
under transport.

Lett tilgjenglig planfilter
Filteret er lett å nå gjennom
en separat åpning i ryggen,
uten å ta bort den øvre delen.

Automatisk filterrengjøring*
Holder filteret automatisk
rent for bedre prestasjon
og lengre livslengde.

Store hjul
De store hjulene forbedrer
håndteringen på ujevne
gulvflater.
Høy ytelse
Høypresterende 1200 W motor og
1-stegs turbin som skaper 250 mbar
undertrykk med luftflyt på 4500 l/min.

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.
Lokk slangeinngang
Eliminerer risiko for støvlekkasje
under transport. Veldig viktig når
man jobber med farlig støv.

MIRKA STØVSUGER 1230 L/M
Effekt 			1200 W
Nettspenning (VAC)		
220-240
Luftforbruk			4500 l/min
Vakuum 			250 mbar
Lydnivå LpA 			
60 dBA
Nettfrekvens			
50/60 Hz
Tank volum
		30 liter
Vekt
			14,5 kg
Dimension 			
385 x 565 x 565 mm
* Gjelder Støvsuger 1230 L AFC og 1230 M AFC.
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