
Dokonalost ze všech úhlů.
Mirka® LEROS



Dokonalost ze všech úhlů.
Méně než 3.5 kg. Flexibilita 180°. 100% pohodlí.

Roky práce na vývoji a cílevědomé zaměření na ergonomii a uživatelskou přívětivost vyústily v nejlehčí

bezkartáčovou elektrickou brusku na stěny a stropy na trhu, Mirka® LEROS. Tento jedinečný nástroj  

má vlastnosti jako žádná jiná srovnatelná bruska na trhu.

Mirka® LEROS 950CV

Technická specifikace Mirka® LEROS 950CV

Vstupní napětí 350 W 

Rychlost otáček 4,000–8,000 rpm 

Zdvih 5.0 mm  

Úroveň hluku 84 dB  

Úroveň vibrací 2.5 m/s2 

Váha 3.5 kg

Velikost podložného talíře 225 mm

Dlouhá elektrická excentrická bruska



Lehká, pouze 3.5 kg
Mirka LEROS je nejlehčí bruska na stěny a stropy na trhu. Díky nízké hmotnosti

může uživatel brousit delší dobu a jeho tělo je méně namáháno.

180° flexibilní brusná hlava
Flexibilní brusná hlava umožňuje brusce snadno kopírovat pohyby uživatele 
a umožňuje uživateli pracovat v ergonomickém postavení. Flexibilní hlava 
také pomáhá uživateli dosáhnout povrchu z různých úhlů.

5 mm excentrický pohyb
Excentrický pohyb umožňuje snadnou manipulaci s bruskou a lepší

povrchovou úpravu.

Systém plné síly 
Díky absenci pružin a kartáčů není potřeba při broušení s Mirka LEROS

přitlačovat brusku ke stěně. Místo toho se celá síla přenese na proces

broušení.

Motor bez uhlíků
Bezkartáčový motor výrazně snižuje hmotnost brusky. Navíc není potřeba

provádět častou údržbu, protože bruska nemá žádné uhlíky, které by

bylo třeba měnit.

Bezprašný
Pro účinné bezprašné broušení disponuje dvěma sacími otvory a podložkou,

která je optimalizována pro brusivo Abranet. Uživatel tak šetří čas i peníze

a pracovní prostředí je čistší a zdravější.

180°



Kombinujte Mirka® LEROS s bezprašnými brusivy Mirka na síťce a vhodným systémem odsávání prachu, abyste vytvořili čistší

a zdravější pracovní prostředí.
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Dedicated to the finish. 

Mirka® LEROS je dodáván

v kartonové krabici. K dispozici

je také přepravní a skladovací taška.

 

Mirka® LEROS bez úložného vaku:  

MIW9502011

Mirka® LEROS s úložným vakem: 

MIW9502011BA

Mirka Ltd  
Czech republic 
www.mirka.com/cs-CZ/cz_mirka-leros/


