Mirka® LEROS-S
Yllä lähemmäksi.

Mirka esittelee harjattomalla
moottorilla ja kääntyvällä
hiomapäällä varustetun
lyhyen varsihiomakoneen.

mirka.fi

Yllä lähemmäksi uuden

Mirka® LEROS-S 950CV avulla.
Vakaa ote. Paino alle 3.2 kg. Kääntyvä hiomapää.

Mirka® LEROS-S 950CV
Sähkökäyttöinen epäkeskohiomakone, 225mm
Uusi Mirka LEROS-S 950CV on lyhyt varsihiomakone harjattomalla moottorilla sekä kääntyvällä
hiomapäällä, ja se on suunniteltu laajojen puu- ja komposiittipintojen vaivattomaan hiontaan.
Mirka LEROS-S on kevyt, tasapainoinen ja helppokäyttöinen hiomakone, ja sen iso hiomapää 5 mm:n
epäkeskoliikkeelle mahdollistaa nopean työskentelyn tasaisemmalla lopputuloksella. Kahden käden
otteen ansiosta hiomaprosessia on helppo hallita – ja tarvittaessa lisää ulottuvuutta, Mirka LEROS-S
voidaan varustaa myös jatkovarrella.

Tekniset tiedot

Mirka® LEROS-S 950CV

Teho

350 W

Nopeus

4,000–8,000 rpm

Epäkesko

5.0 mm

Melutaso LpA

73 dB

Tärinätaso

< 2.5 m/s

Pituus

88 cm

Paino

3.2 kg

Alustallan koko

225 mm (24 reikää)
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Mirka LEROS-S -hiomakoneen hyödyntämä harjaton
moottoriteknologia mahdollistaa tasaisen nopeuden,
ilman tehokkuuden menetystä kovassakaan kuormituksessa.

Tekniset ominaisuudet
1

Kaksoiskiinnitys välilaipalle
Uudessa alustallassa on sekä ruuvi- että tarrakiinnitys välilaipalle,
mikä lisää alustallan käyttöikää.
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Kääntyvä hiomapää
Helpompi ja ergonomisempi käyttää.
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5 mm epäkeskoliike
Erinomainen hiomatulos ja huomattavasti helpompi käyttää verrattuna
ilman epäkeskoliikettä oleviin hiomakoneisiin.
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Harjaton moottori
Mahdollistaa kompaktin muotoilun ja minimaalisen huollon tarpeen.
Tasainen ja tehokas suorituskyky kovassakin kuormituksessa.
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Kaksi pölynpoistopistettä
Suojukseen kiinnittyvät kaksi imupistettä takaavat tehokkaan pölynpoiston.
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Kahden käden ote
Ergonominen ja tukeva ote mahdollistaa hiomaprosessin täydellisen hallinnan.

Vain 3.2 kg
Kevyempi ja ergonomisempi hiota vaatii vähemmän taukoja ja parantaa tuottavuutta.
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Tasapainoinen Mirka LEROS-S sekä kahden käden ergonominen ote mahdollistavat täydellisen hallinnan ja
liikuteltavuuden hiottaessa.

Mirka LEROS-S -hiomakoneen kaksi imupistettä takaavat
tehokkaan pölynpoiston tehden hiomisesta käytännössä
katsoen pölytöntä.

Mirka LEROS -tuoteperheen uusi tulokas: Mirka LEROS-S sisältää kaikki menestyksekkään
Mirka LEROS -varsihiomakoneen tutut ominaisuudet lyhyemmässä,
vieläkin helpommin käsiteltävässä pituudessa.
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