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Muokattava.
Monipuolinen.
Uusi tarvikevaunu.

Rakenna itsellesi sopiva ratkaisu 



Tarvikevaunu – osat

Suurten työkalujen laatikko

Roskapussi- ja kaapelipidike

Laatikko omille tavaroille

Lukitusmekanismi

Kaksi laatikkoa hiomatarvikkeille

Syvä laatikko 

Lukittavat kääntöpyörät

Mirka Tarvikevaunu suunniteltiin optimoimaan korikorjaamon työnkulku eri 
tehtävissä. Se tuo kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet käden ulottuville sel-
keästi ja ergonomisesti sekä pitää kaiken järjestyksessä ja käyttövalmiina. 
Mirkan Tarvikevaunu on erityisen hyvä työpari kolarikorjaukseen, maalauksen 
viimeistelyyn, kiillotukseen tai mihin tahansa autokorjaamon työnkuvaan. 

Työkalut pysyvät tallessa tässä  
työkalulaatikossa.

Pieni laatikko henkilökohtaisille
tavaroille. Lukittava.

Roskapussipidike.
Kaapelipidike on roskapussin takana.

Turvallisuuden takaamiseksi laatikot voi 
lukita riippulukolla. Lukitusjärjestelmä 
lukitsee kaikki laatikot kerralla.

Täydellinen tila hiomatuotteille tai pienille 
työkaluille.

Syvä laatikko esim. Polarshine 
-kiillotusainepulloille.

Erinomainen liikkuvuus myös ritilöillä. 
Jokaisen neljästä kääntöpyörästä voi 
lukita, jolloin vaunu pysyy varmasti 
paikallaan.

Hiomatuotteiden säilytyslokerot

Täysien pakkausten pitämiseen pysty- 
asennossa. Kallistetut pitimet helpottavat 
ottamista. Magneettikiinnitys helpottaa 
asettamista paikalleen ja siirtämistä.

Tarvikevaunua voi hyödyntää monin tavoin. Saatavilla niin perusversiona kuin vii-
meisen päälle varusteltuna kokonaisuutena, sillä jokainen moduuli voidaan asen-
taa erikseen. Toisin sanoen voit varustaa Mirka Tarvikevaunun täsmälleen omaa 
työtehtävääsi varten.



Tarvikevaunu – osat

Virta-/paineilmaliitäntä

Ilmansuodattimen säädin

Kolme pistorasiaa

Antaa virtaa useille laitteille suoraan 
työpisteessä.
Tarvikevaunun toisella puolella on 
erillinen pistorasia pölynimurille.

Paineenalennin vedenerottimella  
säätää ilmanpaineen pysymään vakiona  
ja varmistaa että paineilma on kuivaa  
ja puhdasta.

Tarvikevaunun takaosassa on virta- ja 
paineilmaliitäntä, joustavalla kaapelilla 
(hankautumaton, erinomainen vetolu-
juus ja leikkausvastus, öljyn-, rasvojen-, 
bensiinin- ja vedenkestävä).

Tarvikekoukut

Mirlon Total -pidike

Uusi letkuvarsi pidikkeillä

Konepidikkeet

Turvallinen säilytys- ja lepuutuspaikka  
hiomakoneille varmistaa, että
työpaikka pysyy järjestyksessä.

Uusi kätevä letkupidike nostaa letkut 
lattialta. Tämä parantaa työturvallisu-
utta. Letkuvarteen sopii kaksi 27 mm:n 
pölyletkua ja yksi 20 mm:n letku.

Mirlon Total -pidikkeessä hiomatuotteet 
ovat helposti saatavilla.

Koukuissa voi pitää teippejä tai muita 
tarvikkeita.

Maaliruisku- ja aerosolipullopidikkeet

Pidikkeet maalipistoolille ja kahdelle 
aerosolipullolle. 

Räätölöityjen kokonaisuuksien lisäksi saatavilla kuusi erilaista tarvikevaunua 
- perusvarustellusta täysin varusteltuun.

Tarvikevaunu



Basic Basic + Standard Standard + Premium Premium +

Mirka Oy
Pensalantie 210
FI-66850 Jepua
Finland

mirka.fi Dedicated to the finish.

VALITSE VERSIO TAI MUOKKAA SITÄ  
OMIEN TARPEITTESI MUKAAN

Versioissa on erilaisia lisävarusteita

Runko, laatikko, letkuvarsi X X X X X X

Hyllykkö X

Laatikosto X X X X X

Sähkö (EU) X X

Sähkö + paineilma (EU) X X

Aerosolipullopidike X X X X

Maaliruiskupidike X X X

Roskapussiteline X X

Reiällinen työkaluseinä X X

Tarvikekoukku, lyhyt X X

Tarvikekoukku, pitkä X X

Hiomatuotteiden säilytyslokero, korkea X X

Hiomatuotteiden säilytyslokero, matala (2 kpl) X X

Ilmansuodattimen säädin X

KITMODTROLL1 KITMODTROLL2 KITMODTROLL3 KITMODTROLL4 KITMODTROLL5 KITMODTROLL6
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