
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. 




