Mirkas Støvsuger 915 & 1025
– utviklet for støvfri sliping
Støvsugere 915 og 1025 er perfekte som transportable støvsugere der sentralutsug savnes, ved tilfeldige
arbeidsplasser, maling- eller snekkerarbeid.
Støvsugere 915 er perfekt til håndslipeklosser med utsug, Miro 955/955-S, Decosander og alle elektriske- og luftmaskiner. Ved bruk av elektriske maskiner starter støvsugeren automatisk når de er koplet via
strømuttaket på støvsugeren. For autostart av trykkluftdrivende maskiner kreves pneumatisk startboks.
Slange for tilkopling av slipekloss eller maskin bestilles separert. To maskiner kan tilkoples med hjelp av en
Y-kopling. Støvsuger 915 kan også brukes for våtsuging. Filteret rengjøres enkelt med et knappetrykk på
støvsugeren, s k Puch & Clean system.
Støvsuger 1025 L er mindre, og lettere å ta med seg rundt, og kan brukes for håndslipeklosser med utsug
(exempelvis Mirka HANDY), Miro 955/955-S, Decosander og alle elektriske maskiner typ Mirka DEROS. Den
har også Push & Clean-system, og kan også brukes til tørr og våtsuging.

Push & Clean
Konstant høy sugestyrke – Push & Cleanteknologien gir en enkel og rask rengjøring av
cartridgefilteret. Når man blokkerer innsuget eller
slangen, og trykker på filterrengjøringsknappen,
suges luften inn i beholderen via cartridgefilteret
i motsatt retning. Støvet blåses ut av filteret,
og sugestyrken blir høy igjen. Et bekvemt og
kraftfullt sett å rengjøre filteret på.

Mirka støvsuger
Mirka har tre ulike støvsugere, Støvsuger 915 L 230V, Støvsuger 1025 L 230V
og Støvsuger 915 M 230V.

•
•

Støvsugere 915 L 230V har klassefiksering L som innebærer et maksgjennomslipp på 1%.
Støvsuger 1025 L er mindre, lettere og mer kompakt enn 915. Den passer brukere som ofte bytter arbeidsplass.
Støvsugere 915 M 230V har klassefiksering M, som innebærer et maksgjennomslipp på 0,1%. Denne støvsugeren er perfekt for de kunder som
jobber med M-klassefiksert helsefarlig støv.
– Luftmengden justeres med hensyn til slangediameteren
– Minste slangediameter er 27 mm (fungerer ikke med 20 mm slange)
– En sensoralarm varsler om luftgjennomstrømningen synker under et
kritisk volum (20 m/s gjennom slangen)
– En plugg til beholderen følger med, denne brukes under transport for
å forhindre at støv lekker ut
– Oppfyller kravet, EN 60335-2-69, støvsuging av trestøv

Tekniske spesifikasjoner Støvsuger 915 L & 915 M

Støvsuger 1025 L

Dimension LxBxH (mm)

450 x 360 x 600

375 x 395 x 530

Luftforbruk (l/min)

3700

3600

Vekt (kg)

10

8

Lydnivå (dB)

59

64

Vakuum (mbar)

250

210

Tank volum (l)

30

25

Hoved frekvens (Hz)

50

50-60

Effekt (W)

1200

1000

Strømtilførselen (VAC)

230

230

Justerbar hastighet

Ja

Nei

Auto start

Ja

Ja

Push&Clean Filter

Ja

Ja

Utbyttbare kullbørster

Ja

Nei

Gjelder 915 M:
Sett regulator
slik at den passer
slangedimensjon

ETTER 1997
EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69
Støvklasse / Zon

Maks. gjennomslipp
1%

"Filtrerer 99% av:
• Støv med OEL -verdi*
> 1 mg/m³

–

0,10%

"Filtrerer 99,9% av:
• Støv med OEL**- verdi*
> 0,1 mg/m³
• Trestøv

Lite støv

L

M

VED POSEBYTTE

RISIKOTYPER

Mer tilbehør finnes på www.mirka.no eller i vår katalog ”Sanding solutions”!

* Max. Arbeidsplasskonsentrasjon.
OEL er et yrkeshygienisk
grenseverdi som innføres
av Europeiske kommisjonen på et antall emner.
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