
Perfeição de qualquer ângulo.



Perfeição de qualquer ângulo.
Menos de 3,5 kg. 180° flexível. 100% conforto.

Anos de trabalho e desenvolvimento com foco na ergonomia e facilidades de uso resultaram na mais leve  

lixadeira elétrica de parede e teto do mercado mundial, Mirka® LEROS. Esta ferramenta exclusiva possui  

recursos como nenhuma outra lixadeira no mercado.

Mirka® LEROS 950CV

Especificações técnicas Mirka® LEROS 950CV

Potência de entrada 350 W 

Tensão Elétrica 220-240 VCA

Velocidade 4.000–8.000 rpm 

Orbita 5.0 mm  

Nível de ruído LpA 84 dB  

Nível de vibração <2,5 m/s2 

Peso <3,5 kg

Tamanho do prato/suporte 225 mm

Sistema de Aspiração Central de Vácuo ou Aspirador

Lixadeira Roto-Orbital Elétrica Longa



Leve, menos de 3,5 kg
Mirka LEROS é a lixadeira de parede e teto mais leve do mercado. Graças ao seu peso 
leve, o operador pode lixar por períodos mais longos, com menor esforço e maior 
conforto. A base de apoio das mãos em forma de “T” possibilita o lixamento em várias 
posições.

180° cabeça de lixamento flexível
Permite que a ferramenta acompanhe facilmente os movimentos do operador sempre 
em uma posição de trabalho ergonômica e confortável. A cabeça flexível ajuda a 
alcançar a superfície em diferentes ângulos. O desenho da cabeça e suporte de lixa 
ficam bem próximos a superfície o que dá maior estabilidade e um lixamento mais suave, 
o operador consegue trabalhar bem próximo aos cantos.

5mm de movimento roto-orbital
O movimento roto-orbital são dois movimentos distintos, o disco gira e oscila 
ao mesmo tempo, isto possibilita maior eficiência e um melhor acabamento, 
principalmente para retirar marcas e desníveis. Além disso evita marcas redondas na 
superfície de lixamento e é mais fácil de operar comparadas as lixadeiras circulares. 

Tecnologia de Motor sem escova
O motor sem escova reduz o peso da ferramenta e é de baixa manutenção, uma 
vez que não há escovas de carbono para serem trocadas. O motor está fixado acima 
do suporte de lixamento na cabeça de lixamento e não existem cabos entre eles. O 
controle de velocidade do motor é patenteado pela Mirka e permite a variação de 
velocidade entre 4.000 a 8.000 rpm. Uma vez selecionada a velocidade ela se manterá 
constante mesmo com a pressão exercida na superfície não ocorrendo perda de 
potência. O motor tem a temperatura monitorada pela placa eletrônica evitando seu 
aquecimento o que prolonga sua vida útil.

Lixamento sem pó
Mirka LEROS é de grande eficiência no lixamento sem pó graças a seus dois pontos de 
sucção e ao suporte de lixa com vários furos otimizados para o uso de discos de lixa 
em tela Mirka Abranet. Lixando sem pó o operador economiza tempo e dinheiro e o 
ambiente de trabalho fica sempre mais limpo e saudável.

180°
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Mirka® LEROS com lixa em tela Abranet e aspiradores de pó criam um ambiente de trabalho mais limpo e saudável.

Mirka® LEROS é entregue em uma caixa de papelão e uma bolsa cinza de transporte - código do produto MIW9502011BA 

+ + + = LIXAMENTO SEM PÓ

A Mirka sempre oferece uma solução completa sendo a única Especialista Mundial no verdadeiro LIXAMENTO SEM PÓ! 

Dedicated to the finish. www.mirka.com.br

Mirka Brasil Ltda. 
Av. Vereador José Diniz, 3725 - cj. 64
São Paulo - SP - Brasil - 04603-004
Tel +55 11 3637 5492 (LIXA)

/MirkaBrasil/MirkaBrasil

Para maiores informações, favor visitar 
www.mirka.com/pt-br/mirka-leros  
e nossos videos no canal Mirka do YouTube.


