
For mer informasjon besøk 
mirka.com/no/leros.

• Vekt kun 3,5 kg
• Børsteløs motorteknologi
• 180° fleksibelt slipehode
• Dobbelt sugepunkter
• 5 mm oscillering
• Praktisk T-formet håndtak
• Hastighetskontroll 4000 - 8000 rpm
• Optimert for Abranet sliperondeller

Funksjoner og fordeler TEKNISKE SPESFIKASJON

LYDNIVÅ
Målte verdier er fastsatt i henhold til EN 62841-1.
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Tekniske data
Mirka® LEROS 950CV

Effekt 350 W

Nettspenning 220–240 VAC

Hastighet 4 000–8 000 o/min

Bane 5,0 mm (3/16")

Størrelse på underlagsskiven Ø 225 mm (9")

Vekt 3,5 kg (7,72 pund)

Beskyttelsesgrad I

Mirka® LEROS 950CV

Lydtrykknivå (LpA) 84,3 dB(A)

Lydtrykknivå (LWA) 95,3 dB(A)

Mulig lydmålingsavvik K 3,0 dB

Vibrasjonsemisjonsverdi ah
* < 2,5 m/s2

Mulig vibrasjonsemisjonsavvik K * 1,5 m/s2

 

* Verdiene som er oppgitt i tabellen skriver seg fra laboratorietesting i samsvar med angitte koder og standarder, 
og er ikke tilstrekkelig for risikovurdering Verdier som er målt på en bestemt arbeidsplass kan være høyere enn 
de oppgitte verdiene  De faktiske eksponeringsverdiene samt risiko- og skadefaktorene for en person er unike 
for hver enkelt situasjon og avhenger av omgivelsene, måten personen betjener maskinen på, materialet som 
bearbeides, utformingen av operatørplassen samt brukerens eksponeringstid og fysiske form  Mirka Ltd  påtar seg 
ikke noe ansvar for konsekvenser av å bruke angitte verdier i stedet for faktiske eksponeringsverdier til individuelle 
risikovurderinger 

Ytterligere informasjon om arbeidsmiljø kan innhentes fra følgende nettsider:
https://osha europa eu/en (Europa) eller http://www osha gov (USA)

Korrekt bruk av verktøyet
Denne slipemaskinen er konstruert for sliping av gips, maling, tre, plast osv  ved hjelp av slipemidler som er beregnet 
på dette  Slipemaskinen må ikke brukes til andre formål enn det som er spesifisert uten at du rådfører deg med 
produsenten eller produsentens autoriserte leverandør  Ikke bruk underlagsskiver med lavere arbeidshastighet 
enn 8 000 o/min fri hastighet  Kjøleluftåpningene på verktøyet skal holdes rene og frie for blokkeringer for å sikre 
luftsirkulasjon Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som krever at verktøyet åpnes, skal kun utføres av et godkjent 
servicesenter 

Operatørplasser
Verktøyet er beregnet for bruk som håndholdt verktøy  Det anbefales alltid å stå på et fast underlag ved bruk 
av verktøyet Verktøyet kan brukes i ulike posisjoner, men før bruk må operatøren innta en sikker stilling, ha fast 
grep og fotfeste, og være oppmerksom på at slipemaskinen kan forårsake en momentreaksjon  Se kapittelet 
”Betjeningsanvisninger” 

Sammen med vår
slipematerial Abranet® 
sliper du støvfritt!

Mirka Scandinavia  •  sales.se@mirka.com  •  +47 21 01 44 23

Mirka LEROS 950CV 225 mm er en unik børsteløse vegg- og takslipemaskin. Takket være den lette vekten 
på kun 3,5 kg kan slipemaskinen brukes under lengre perioder, og gi mindre belastning på brukerens 
kropp. Mirka® LEROS er den første veggslipemaskinen med 180° fleksibilitet på slipehodet. Det her hjelper 
brukeren å nå flaten fra en bedre vinkel og muliggjør en mer ergonomisk arbeidsstilling. Takket være 
oscilleringen svarer maskinen exakt på brukerens bevegelser. Slipehoved og bakplaten er optimert for 
Abranet® sliperondeller.  Det spesielle slipehodet og bakplaten gjør det mulig å arbeide veldig nære 
hjørner og kanter. Videre ligger stabilitetspunktet på slipehodet nær flaten, som bidrar til en mer stabil 
sliping.  Det optimerte T-håndtaket gjør det veldig enkelt å slipe vertikalt og nå endnu højere.

PERFEKSJON FRA ALLE VINKLER.
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Tekniska data
Mirka® LEROS 950CV

Effekt 350 W

Nettspenning 220–240 VAC

Hastighet 4 000–8 000 rpm

Bane 5,0 mm (3/16")

Størrelse på underlagsskiven Ø  225 mm (9") 

Vekt 3,5 kg (7,72 lbs)

Beskyttelsegrad I

Ljudnivå
Värdena är uppmätta enligt EN 62841-1 

Mirka® LEROS 950CV

Ljudtrycksnivå (LpA) 84,3 dB(A)

Ljudeffektnivå (LWA) 95,3 dB(A)

Buller mättolerans (K-faktor) 3,0 dB

Vibrationsvärde ah* < 2,5 m/s2

Vibrationer mättolerans (K-faktor) * 1,5 m/s2

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande  Modellutbudet kan variera mellan olika 
marknader 

* Värdena som anges i tabellen har uppmätts vid laboratorietester i enlighet med angivna koder och standarder och 
bör inte användas för riskbedömning Värden som mäts på enskilda arbetsplatser kan vara högre än de angivna 
värdena ovan  De faktiska exponeringsvärdena och skaderiskerna som en enskild användare utsätts för är unika och 
beror på hur personen arbetar, arbetsmaterialet och utformningen av arbetsplatsen, liksom på exponeringstiden och 
användarens fysiska tillstånd  Mirka Ltd ansvarar inte för konsekvenser av att de angivna värdena används i stället för 
de faktiska exponeringsvärdena vid en enskild riskbedömning 

Ytterligare information om arbetshälsa och arbetssäkerhet finns på följande webbplatser:
https://osha europa eu/en (Europa) eller http://www osha gov (USA)

Rätt användning av verktyget
Denna slipmaskin är avsedd för slipning av gips, färg, trä, plast etc  med slipmaterial speciellt utformade för dessa 
ändamål  Använd inte slipmaskinen för andra ändamål än de specificerade, utan att först rådfråga tillverkaren eller 
tillverkarens auktoriserade leverantör  Använd inte underlagsplattor som har lägre hastighet än 8 000 rpm fri hastighet 
För att garantera en tillräcklig luftcirkulation ska kylsystemet för luftintag alltid hållas rent och fritt från blockeringar 
Samtliga underhålls- och reparationsarbeten som kräver att verktyget öppnas får endast utföras av ett auktoriserat 
servicecenter 

Arbetsstationer
Verktyget ska användas som handverktyg  Användaren bör alltid stå på ett stadigt underlag  Innan slipmaskinen startas 
måste användaren befinna sig i en säker position på ett stadigt underlag med ett fast grepp om maskinen samt vara 
medveten om att det kan uppstå en momentreaktion vid uppstarten  Se avsnittet ”Bruksanvisning” 


