
Mirka® LEROS-S

mirka.com

Mirka lancerer en kompakt, 
børsteløs excentersliber med 
yderst fleksibelt slibehoved.

Kom tættere på. 



LEROS-S anvender børsteløs motorteknologi, der 

giver konstant hastighed under belastning uden 

effekttab ved hårdt tryk.

Den nye Mirka® LEROS-S 950CV er en kompakt, børsteløs slibemaskine med et yderst fleksibelt slibe-

hoved, der er designet til ubesværet slibning af større træ- og kompositoverflader i produktionsmiljøer. 

LEROS-S er let, afbalanceret og nem at håndtere, og dens store slibepude med 5 mm excenterområde 

gør det muligt at arbejde hurtigere med et mere jævnt resultat, hvilket giver en overfladefinish af høj 

kvalitet. De to greb giver sikker kontrol over slibearbejdet – og når du har brug længere rækkevidde, kan 

LEROS-S udstyres med en forlænger.

Mirka® LEROS-S 950CV

Tekniske specifikationer Mirka® LEROS-S 950CV

Effekt (W) 350 W 

Omdrejninger (rpm) 4,000–8,000 rpm 

Orbit 5.0 mm  

Lydniveau, LpA (dB) 73 dB  

Vibration (m/s²) < 2.5 m/s2 

Længde 88 cm

Vækt (kg) 3.2 kg

Størrelse af (mm) 225 mm (24 holes)

Electric random orbital sander, 225mm

Kom tættere på med den nye  
Mirka® LEROS-S 950CV.
Solidt greb. Under 3,2 kg. Høj fleksibilitet.  



1Dobbelt fastgørelse af slibeelementet giver længere holdbarhed 
Den nye pude anvender både skruer og greb til fastgørelse af slibeelementet.   
Længere tid mellem udskiftning af puden.

Slibehoved med høj fleksibilitet 
Lettere og mere ergonomisk i brug

5 mm excenterområde    
Fremragende overfladefinish og meget lettere at betjene end rotationsslibere.

Børsteløs motorteknologi 
Muliggør kompakt design, og det manglende behov for udskiftning af kulfiber-
børster minimerer nedetid. Konstant hastighed under belastning, intet effekttab 
ved hårdt tryk.

Dobbelte sugepunkter  
Skærmen har to sugepunkter, der giver effektiv, støvfri slibning.

To indbyggede gribepunkter  
Ergonomisk og sikkert greb giver fuld kontrol over slibearbejdet.

Kun 3,2 kg  
Lettere og mere ergonomisk slibning kræver færre pauser og fører til bedre  
produktivitet.
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Tekniske egenskaber
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Mirka Ltd  
Finland

For contact information, 
please visit mirka.com

LEROS-S 950CV

Den nye LEROS-S er i familie med den succesrige LEROS vægsliber. Den nye LEROS-S har de samme velkendte 
egenskaber som LEROS, men i en kortere udgave, der er lettere at håndtere.

Follow us on:
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

LEROS-S har dobbelte sugepunkter, så slibearbejdet 
foregår stort set uden støv.

Den velbalancerede LEROS-S med de 2 ergonomiske greb 
giver dig fuld kontrol og mulighed for manøvrering under 
slibningen.  


