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Minska våra produkters miljöpåverkan 

Vi letar aktivt efter nya sätt att minska 
våra produkters miljöpåverkan. Vi an-
vänder inte kemikalier som finns med 
på SVHC-listan (Substances of Very 
High Concern) och vi uppfyller kraven 
i EU:s kemikalielagstiftning REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisa-
tion och Restriction of Chemicals).

Hållbar innovation

Vi ser hållbar innovation som något 
smart och lönsamt. Här är några ex-
empel på framsteg som vi har gjort:

- Utveckling av nya energisnåla 
teknologier – leder till en lägre 

energiförbrukning vid produktionen 
av våra belagda slipmaterial.
- Omställning till färgämnen som  
inte innehåller tungmetaller – leder 
till lägre tungmetallhalter i våra 
produkter.
- Förbättrad hantering och bear-
betning av hartsavfall – säkerställer 
bättre hälsa och säkerhet för våra 
medarbetare och minskar riskerna 
vid hantering av farligt avfall.
- Utveckling av ny och innovativ  
katalysatorteknik – effektiviserar  
våra termiska maskiner och ger lägre 
energiförbrukning i tillverkningen  
av våra produkter.

- Framtagning av effektiva transport-
vägar – minskar vårt koldioxidavtryck.

Produktutveckling spelar en viktig 
roll i vår verksamhet, för att vi ska 
kunna vara ett banbrytande företag 
i vår bransch och fortsätta erbjuda 
kunderna innovativa sliplösningar 
av hög kvalitet. Vi fokuserar på att 
utveckla helhetslösningar som inte 
bara underlättar för kunderna i deras 
dagliga arbete, utan även bidrar till en 
bättre säkerhet och arbetsmiljö.



Mirkas elverktyg har länge legat långt 
fram vad gäller efterlevnad av miljölag-
stiftning, men 2016 tog vi ytterligare  
ett steg genom att skapa en särskild 
arbetsgrupp inom Mirka Power Tools,  
som fokuserar enbart på efterlevnad av 
lagar och bestämmelser. Syftet med detta 
är att säkerställa att Mirkas elverktyg har  
så liten miljöpåverkan som möjligt.

Dessutom ser vi en ökad miljömedveten- 
het bland kunderna, och vi får allt fler 
frågor gällande intyg och dokumentation 
om efterlevnad.  
– På den tyska marknaden har man till 

exempel länge fokuserat på återvinning, 
och där får vi ofta frågor om hur Mirkas 
slipmaskiner kan återvinnas, berättar  
Annika Stenmark, som är efterlevnads-
chef på Mirka.

Varje gång det finns en misstanke om 
bristande efterlevnad skickas den aktuella 
produkten till ett oberoende laborato-
rium för undersökning. Komponenter 
som används i produktionen kontrolleras 
dessutom internt vad gäller leveranskedja 
och andra aspekter, för att säkerställa att 
inga elektroniska komponenter innehåll-
er konfliktmineraler.

Utveckling och tillverkning av elverktyg 
kontrolleras med hjälp av fem EU-direktiv:

• RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
• Maskindirektivet
• Direktivet om radioutrustning
• REACH (Registration, Evaluation, 

Authorization and restriction of Chemicals)
• WEEE-direktivet (Waste Electrical and 

Electronic Equipment)

Dessutom finns det produktspecifika stan-
darder att förhålla sig till. Försäkran om 
överensstämmelse finns i bruksanvisning-
en till alla maskiner, vilket är ett krav för att 
Mirkas slipmaskiner ska få CE-märkning.

Låg miljöpåverkan med Mirkas elverktyg

Digitala verktyg för sundare arbetsförhållanden

Möjligheten att övervaka hälsa och säker-
het på arbetet ökade avsevärt med lanse-
ringen av myMirka®-appen. Här kan man 
till exempel övervaka vibrationsnivå och 
-exponering för att undvika vita fingrar.

Genom att ansluta en Mirka-slipmaskin 
till appen via Bluetooth* kan användaren 
övervaka vibrationsnivåerna både i realtid 
och under en längre period**. Med hjälp 
av myMirka Dashboard, som visar vibra-

tionsövervakningen från myMirka-appen, 
kan arbetsförhållandena enkelt följas upp 
och analyseras, vilket leder till att ergono-
min förbättras avsevärt.

Förutom vibration kan appen också mäta 
energiförbrukning, arbetsbelastning och 
varvtal. Det finns också en funktion som 
mäter temperaturen i maskinens motor 
och drivsystem, och om det finns något 
tecken på överhettning slår maskinen 

automatiskt om till säkerhetsläge.  
På så sätt får man en ökad livslängd  
och ett minskat koldioxidavtryck  
för verktyget.

*Bluetooth-anslutning finns inte tillgänglig i alla länder

**Vissa funktioner finns som köp inuti appen



Mirka® CEROS revolutionerade marknaden 
när den lanserades för tio år sedan. Målet 
var att utveckla en elslipmaskin som var 
lika lätt, liten och effektiv som de på den 
tiden mycket mer vanligt förekommande 
tryckluftsdrivna verktygen. Detta krävde 
implementering av ny borstlös motortek-
nik och ett nära samarbete med slutkun-
der och konstruktörer. 
 
– Resultatet talar för sig själv: CEROS och 
efterföljaren Mirka® DEROS är fortfarande 
de bästa elektriska excenterslipmaskinerna 
i världen, som många har försökt kopiera 
utan större framgång, förklarar Veli-Pekka 
Västi, chef för affärsenheten Mirka Power 
Tools.
Genom att byta från tryckluftsdrivna till 
elektriska slipmaskiner kan man spara 
massor av energi. Mirka DEROS ger 
till exempel upp till 90 procent lägre 
energiförbrukning än ett motsvarande 
tryckluftsdrivet verktyg. Trenden går 
alltmer mot elektriska och batteridrivna 
maskiner, och Mirka arbetar aktivt med 

att utveckla nya lösningar som ska ersätta 
tryckluftsdrivna maskiner inom fordons-
tillverkningsindustrin. 
Konstruktionsprocessen för ett nytt 
verktyg utgår från kundens behov, med 
ergonomi som en viktig faktor. Först tes-
tas produkten internt, men även slutkun-
derna är en viktig del av konstruktionsar-
betet – de involveras aktivt för att testa 
prototyperna och ger värdefull feedback 
för att produkten ska kunna utvecklas på 
bästa möjliga sätt. Vad gäller ergonomi 
har vi enbart fått positiv feedback på våra 
färdiga produkter!

Chefsingenjören Caj Nordström har varit 
en föregångare när det gäller Mirkas pro-
duktutveckling, och hans kompromisslösa 
inställning till verktygens ergonomi och 
balans har smittat av sig även på andra 
medarbetare. De motiveras av tanken 
på friska och glada slutanvändare som 
kan göra sitt jobb med de bästa möjliga 
verktygen. Förutom att Mirkas elverktyg är 
lätta, har det också varit viktigt att minska 

vibrationerna, och den dagliga vibrations-
exponeringen kan mätas med hjälp av 
myMirka-appen. Dammfri slipning är en 
annan viktig del av produkternas ergono-
mi, eftersom användarna behöver kunna 
arbeta utan att andas in damm i lungorna. 
Den samlade effekten av alla dessa fakto-
rer gör det till en mer behaglig upplevelse 
för arbetarna att använda Mirkas verktyg, 
samtidigt som deras arbetsgivare kan dra 
fördel av lägre sjukfrånvaro.

– Våren 2018 lanserade vi Mirka® LEROS, 
marknadens lättaste långhalsslip. Pro-
dukten har blivit mycket väl mottagen, 
berättar Veli-Pekka Västi. Kunderna upp-
skattar inte bara den låga vikten och den 
goda balansen, utan tycker dessutom att 
den är väldigt behaglig att använda, tack 
vare det flexibla sliphuvudet. – Jag blir 
motiverad av att hjälpa kunderna. Det är 
fantastiskt att vara med och utveckla nya, 
unika produkter som gör slutkundernas 
arbete lite lättare och hälsosammare, 
avslutar Veli-Pekka.

Kundens behov i fokus för Mirkas elverktyg

Veli-Pekka Västi, enhetschef på Mirka Power Tools. 



Hållbara slipmedel

Hans Hede, utvecklingstekniker. 

Hållbara slipmedel

I strävan efter den perfekta ytan blir 
man aldrig riktigt nöjd. Det finns alltid 
en vilja att förändra och förbättra. 
Det här är en central fråga för Mirkas 
FoU-team, som ständigt bryter ny 
mark, utvecklar nya lösningar och 
tänjer på gränserna för vad vi kan för-
vänta oss vid slipning och polering.

Ett exempel på denna innovationsanda 
är Abranet. Med en genialisk idé  
– att använda nät i stället för papper – 
revolutionerade vi slipbranschen.

Vårt mål är att skapa hållbara slipmedel 
som ger dig den perfekta ytan och sam-
tidigt är bra för både hälsa och miljö, 
både när de tillverkas och används.  

Våra slipmedel gör arbetet mer effek-
tivt, eftersom de dammfria lösningarna 
gör att du sparar tid – både under 
själva slipningen och vid städningen 
efteråt. Du sparar pengar, vatten och 
skonar miljön eftersom det bildas 
mindre avfall vid slipningen.

Vi har kommit en bra bit på vägen, 
och våra produkter sätter nya stan-
darder, men The Mirka Way innebär 
ständiga förbättringar och att alltid 
ligga ett steg före. Vi jobbar hela tiden 
för att göra våra slipmedel ännu mer 
hållbara. 

Hans Hede, även känd som Pukka, 
arbetar som utvecklingstekniker och 

är mannen bakom de banbrytande 
slipmaterialen Abranet, Abralon  
och Mirlon. 

– Visst kan man försöka göra slipme-
dlen mer hållbara, så att de genererar 
mindre avfall, tillverkas med bättre 
råmaterial, miljövänligare kemikalier 
och så vidare. Allt detta är fullt möjligt, 
men ett slipmedel är ändå en förbruk-
ningsvara, med mycket kort livslängd. 
En idé som jag jobbar med just nu 
är därför att förlänga slipmedlens 
livslängd med hjälp av ny teknik.



Maria Sundqvist, efterlevnadschef.

Vattenbaserade polermedel
– ett bättre val för både dig och miljön

Alla polermedel som Mirka producerar 
är vattenbaserade.  Vi frågade efterlev-
nadschefen Maria Sundqvist, som 
utvecklar våra polermedel, varför  
det är så. 

– Alla nio polermedel som vi pro-
ducerar är vattenbaserade. Det är 
ett hållbart åtagande från vår sida. 
Produkter baserade på lösningsmedel 
kan vara effektiva på kort sikt, men 
de är skadligare, både för användaren 
och miljön. Mirka tillverkar sina poler-
medel i Jakobstad, Finland.  

– Vi har ett nära samarbete med vårt 
produktionsteam och fokuserar alltid 
på hållbarhet när vi utvecklar nya 
polermedel, berättar Maria.  

Enligt Kim Rönnholm, Mirkas 
sortimentschef för polermedel, är det 
väldigt viktigt för kunderna att Mirka 
tillverkar vattenbaserade polermedel. 

– Om de inte är vattenbaserade luktar de 
väldigt starkt. Man måste använda skydds-
mask när man polerar. Våra vattenbasera-
de polermedel är väldigt användarvänliga. 

Det är också enklare att fuska och 
dölja misstag när man använder ett 
lösningsbaserat polermedel. Med ett 
lösningsbaserat polermedel får man 
ett snabbt resultat, men det håller  
inte så länge och man måste göra  
om det snart igen, förklarar Kim.  
– Med vattenbaserade polermedel 
krävs det lite mer ansträngning, men 
man får ett bättre och mer hållbart 
resultat. 




