Mirka® LEROS-S
Kom nærmere.

Mirka introduserer en kompakt
børsteløs veggsliper med
fleksibelt slipehode.

mirka.com

Kom nærmere med den nye

Mirka® LEROS-S 950CV.

Stødig grep. Mindre enn 3,2 kg. Høy fleksibiltet.

Mirka® LEROS-S 950CV
Electric random orbital sander, 225mm
Den nye Mirka® LEROS-S 950CV er en kompakt slipemaskin med børsteløs motor, og med et svært fleksibelt slipehode, utviklet for uanstrengt sliping av større overflater. LEROS-S er lett, balansert og enkel
å håndtere, og den 225mm store slipeflaten med 5mm oscillering gjør det mulig å jobbe raskere med
et jevnere resultat og for en høy overflatekvalitet. Med to dedikerte grepspunkter har du sikker kontroll
over slipeprosessen - og når du trenger mer rekkevidde, kan LEROS-S også utstyres med en forlenger.

Tekniske opplysninger

Mirka® LEROS-S 950CV

Effekt (W)

350 W

Turtall (rpm)

4,000–8,000 rpm

Orbit (mm)

5.0 mm

Lydnivå, LpA (dB)

73 dB

Vibrasjon (m/s²)

< 2.5 m/s2

Lengde

88 cm

Vekt

3.2 kg

Størrelse på plate (mm)

225 mm (24 holes)

LEROS-S bruker børsteløs motorteknologi for
jevn hastighet under sliping, uten at det går
utover effektiviteten under høyt trykk.

Tekniske egenskaper
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Dobbelt feste av padsaver for lengre levetid
Utstyrt med den nye bakplaten med både skruer og grip for padsaver.
Mindre behov for å kjøpe ny bakplate.
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Slipehode med høy effektivitet
Enklere og mer ergonomisk å bruke
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5 mm oscillering bevegelse 
Stor overflatefinish, og mye lettere å betjene sammenlignet med roterende
slipemaskiner
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Børsteløs motorteknologi
MMuliggjør kompakt design og ikke behov for å bytte karbonbørster, mindre vedlikehold. Jevn hastighet under sliping, ingen tap av effektiviteten under høyt trykk.

Dobble sugepunkter
Effektiv, støvfri sliping takket være de to sugepunktene.
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To dedikerte gripepunkter
Ergonomisk og sikkert grep for fullstendig kontroll over slipeprosessen

Kun 2,3 kg 
Enklere og mer ergonomisk sliping krever mindre pauser og forbedret produktivitet.
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Den velbalanserte LEROS-S med tohånds ergonomiske grep
gir deg full kontroll og manøvrerbarhet når du sliper.

LEROS-S har to sugepunkter for støvfjerning, noe som gjør
slipingen praktisk talt støvfri.

LEROS-S 950CV
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Nye LEROS-S er i familie med den vellykkede LEROS veggsliper og har de nye LEROS-S funksjonene
og alle de kjente egenskapene til LEROS, men med kortere og mer håndterbar lengde.
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