Så mycket bättre.

Nytt från Mirka.

Mirkas nya dammsugare - förbättra ditt resultat
Hälsa och säkerhet blir allt viktigare. Slipverktyg och slipmedel görs mer och mer effektiva, med fokus på
dammfritt. Denna utveckling ställer högre krav på dagens dammsugare. För att möta dessa krav har vi
utökat vårt sortiment med nya versioner av Mirkas dammsugare:
Mirka Dammsugare 1230 L PC 230V
Art.nr: 8999100111
Mirka Dammsugare 1230 L AFC 230V
Art.nr: 8999200111
Mirka Dammsugare 1230 M AFC 230V
Art.nr: 8999220111
Mirka dammsugare 1230 L PC är en modell som kräver manuell filterrengöring, de två andra modellerna
(AFC) är utrustade med automatiskt filterrengöringssystem. Det effektiva filtret rengör sig var
15:e sekund och förbättrar dammsugarens prestanda avsevärt.
Fördelar med automatisk filterrengöring:
- Mindre underhåll
- Konstant prestanda
- Möjlighet att arbeta utan dammsugarpåsar
1230 serien är utrustad med en högpresterande 1200 W motor och en 1-stegs turbin som skapar 250
mbar undertryck med ett luftflöde på 4500 l/min. De nya 1230 dammsugarna inkluderar den
automatiska startfunktionen. Dammsugarna körs endast när verktyget är i användning, tack vare den
automatiska startfunktionen, vilket resulterar i mindre buller och samtidigt får dammsugaren en längre
livslängd. Större hjul förbättrar manövrerbarheten på ojämna golvytor. En annan fördel är att filtret är lätt
att nå genom en separat öppning i ryggen utan att ta bort den övre delen.

Teknisk specifikation.
- Autostart funktion
Dammsugaren körs endast när verktyget är i användning, resulterar i en längre livslängd och
skapar mindre buller.
- Kabelförvaring enkelt och effektivt.
Det slitstarka skyddet håller kabeln på plats under transport.
- Lättillgängligt planfilter.
Filtret är lätt att nå genom en separat öppning i ryggen utan att ta bort den övre delen.
- Större hjul
Stora hjul förbättrar hanteringen på ojämna golvytor.
- Effekt
Högpresterande 1200 W motor och en 1-stegs turbin som skapar 250 mbar undertryck
med ett luftflöde på 4500 l/min.
- Smart design
Platt topp för lagring under användning och ökad volym för behållaren.
Mirka Dammsugare 1230 L/M
Nätspänning (VAC)

220 - 240 V~

Nätfrekvens (Hz)

50/60 Hz

Effekt (W)

1200 W

Luftflöde (l/min)

4500 l/min

Undertryck (mbar)

250 mbar

Ljudnivå, LpA (dB)

60 dBA

Behållarens volym (l)

30 l

Dimension LxBxH (mm)

385 x 565 x 565 mm

Vikt (kg)

14.5 kg

Tillbehör till DE 1230.

Dammpåsar för DE 1230 Fleece 5 st/frp
Art.nr: 8999100211

Dammfilter för DE 1230
Art.nr: 8999100411

Dammpåsar, plast för DE 1230 5 st/frp
Art.nr: 8999110311

Motoravkylningsfilter PET till DE 1230
Art.nr: 8999110211

Motoravkylningsfilter till DE 1230
Art.nr: 8999110111

Pneumatisk Startbox till DE 1230 230V
Art.nr: 8999101011

Lådfästen för 1230 dammsugare
Art.nr: 8999110411

Mer information finner du på mirka.se

