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Ponad dziesięć lat temu Mirka – jako pierwszy producent na świecie – stworzyła 
technologię szlifowania bezpyłowego opartą na opatentowanym systemie 
szlifowania siatkami ściernymi Abranet. Dziś, obchodząc swoje 70. urodziny, ta 
fińska firma zasypuje rynek kolejnymi nowatorskimi rozwiązaniami.

TEKST: Mariusz Wroński

N
ajlepsze wyobrażenie o wielkości 

fińskiej firmy Mirka dają dwie liczby:  

12 500 miejsc paletowych na role pro-

dukcyjne w magazynie wysokiego składowania 

oraz 2,4 mln krążków ściernych wytwarzanych 

każdego dnia. 

Obecnie Mirka zatrudnia 1030 pracowni-

ków, a produkcja wszystkich materiałów ścier-

nych realizowana jest w Finlandii. To ważne 

w dzisiejszej dobie oszczędności, gdy wielu li-

czących się producentów przenosi swoje zakła-

dy do Azji, maksymalizując zyski, a nie dbając 

o jakość. 

Od 1962 roku Mirka prowadzi eksport ma-

teriałów ściernych na cały świat. W Polsce od 

ponad 20 lat reprezentowana jest przez wyłącz-

nego importera BP Techem SA w Warszawie.

Nowe centrum technologiczne
W tym roku firma obchodzi swoje 70. urodziny. 

Pomimo upływu lat, nadal główny zakład pro-

dukcyjny KWH Mirka znajduje się w położo-

nym na zachodnim wybrzeżu Finlandii Jeppo, 

podobnie jak dział badań i rozwoju, natomiast 

drugi zakład produkcyjny, magazyn gotowych 

wyrobów oraz centrum logistyczne zlokali-

zowane są w Oravais, w pobliżu macierzystej 

fabryki. W wyniku dynamicznego rozwoju do-

tychczasowe laboratoria, które stanowiły miej-

sce prowadzenia badań i testów nad nowymi 
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W zakładzie produkcyjnym w Finlandii wytwarzanych jest 
2,4 mln krążków ściernych każdego dnia. 

W magazynie wysokiego składowania 
znajduje się 12 500 rol produkcyjnych. 
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Produkują jedyny na świecie 
system w pełni bezpyłowy

technologiami, stały się zbyt małe. Konieczne 

było wybudowanie nowego centrum techno-

logicznego. Jego uroczyste otwarcie w czerwcu 

br. połączone zostało z obchodami siedemdzie-

sięciolecia istnienia firmy. Zaproszeni z całego 

świata klienci mieli okazję zobaczyć pokazy 

najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie 

szlifowania zarówno drewna, metalu, tworzyw 

sztucznych, szkła, jak i innych powierzchni. 

Wszystkie te technologie łączył jeden element 

– materiały ścierne z innowacyjnie nakładanym 

nasypem oraz nowoczesne rozwiązania w za-

kresie podłoży tychże materiałów. Podczas 

pokazów zaprezentowano nowoczesne elek-

tronarzędzia produkcji Mirka, które są obecnie 

doskonałym dopełnieniem tworzącym „kom-

pletne rozwiązania szlifierskie”.

Podczas spotkania jubileuszowego Ralf 

Karlstrom, prezes firmy KWH Mirka, podkre-

ślał, że firma zawsze dbała o bardzo wysoką 

jakość produktów, ale nigdy nie zapominała 

o konieczności dbania o środowisko. Mirka 

była pierwszą firmą z branży materiałów ścier-

nych, która została niezależnie zbadana i której 

przyznano trzy najważniejsze certyfikaty: ISO 

9001:2000, ISO 14001 oraz OHSAS 1800, do-

tyczący zarządzania bezpieczeństwem i zdro-

wiem pracowników. Pracownicy kontrolują po-

ziom zanieczyszczeń każdego dnia, dokonując 

pomiarów jakości wody w rzece płynącej obok 
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fabryki oraz sprawdzając jakość powietrza wy-

dobywającego się do atmosfery. W zakładzie 

znajduje się również nowy system utylizacji 

odpadów, który zapewnia ogrzewanie, a także 

odzysk ziarna ściernego, którego można po-

nownie użyć w cyklu produkcyjnym.

Jedyny taki producent
Warto zauważyć, że Mirka osiągnęła sukces 

dzięki innowacyjności wytwarzanych przez 

siebie produktów. Wszystkie obecnie projek-

towane materiały nie są jedynie lepszą wersją 

produktów dostępnych na rynku, a stanowią 

unikalne opatentowane rozwiązania. Co waż-

ne, innowacyjne produkty znajdziemy w ofercie 

dla każdego sektora produkcji. 

Ponad dziesięć lat temu Mirka jako pierw-

szy producent na świecie stworzyła technologię 

szlifowania bezpyłowego opartą na opatento-

wanym systemie szlifowania siatkami ścierny-

mi Abranet. Do dzisiaj jest to jedyny na świecie 

system w pełni bezpyłowy. Trzy lata temu zaś 

wprowadzona została do sprzedaży wyprodu-

kowana przez KWH Mirka pierwsza elektrycz-

na szlifierka oscylacyjna posiadająca bezszczot-

kowy silnik indukcyjny, ważąca zaledwie jeden 

kilogram. Tak jak w poprzednim przypadku, jest 

to jedyne takie urządzenie dostępne na rynku. 

Rynek drzewny również dostał swoją perełkę. 
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Jak to się zaczęło?  

W 1943 r. w Helsinkach powstał niewielki zakład pro-
dukujący materiały ścierne o nazwie Oy MIRKA Ab. 
W 1962 r. zarząd firmy zdecydował o przeniesieniu 
zakładu produkcyjnego do Jeppo. Wkrótce potem 
przedsiębiorstwo zostało kupione przez firmę Oy 
Kempo Ab, a w 1973 r. połączone firmy przyjęły na-
zwę Mirka. W 1984 r. w wyniku rozwoju spółki Mir-
ka stała się częścią koncernu KWH i w takiej formie 
pozostaje do dnia dzisiejszego. Nazwa Mirka została 
zaczerpnięta od fińskiego słowa Mirkeli, co oznacza 
szlifować. Doskonale więc charakteryzuje profil pro-
dukcyjny zakładu, a znajdujący się w logo buldog an-
gielski dodatkowo podkreśla siłę firmy.

Nowością Mirki są pasy bezkońcowe 
na bazie siatki. 

Uroczystego otwarcia nowego centrum technologicznego 
w fińskim Jeppo dokonał Ralf Karlstrom, prezes KWH Mirka. 

Fo
t. 

M
. W

ro
ńs

ki

Fo
t. 

M
. W

ro
ńs

ki

Jest nią materiał ścierny Ultimax posiadający 

selektywnie nakładany nasyp. Produkt dosko-

nale nadaje się na pasy bezkońcowe, zarówno 

szerokie, jak i wąskie, a podstawową jego za-

letą jest długa żywotność. Mirka jest jedynym 

producentem tego typu materiałów. W trakcie 

pokazów w nowym centrum technologicznym, 

producent pochwalił się również nowymi pa-

sami bezkońcowymi na bazie siatki, a także na 

bazie folii poliestrowej. Można przypuszczać, 

że staną się one przełomem w technologii szli-

fowania drewna.

Gold dla przemysłu 
drzewnego
Asortyment produktów ściernych dla prze-

mysłu drzewnego jest niezwykle szeroki. 

W ofercie znajdziemy: krążki, arkusze, pasy 

bezkońcowe w różnej formie oraz w różnych 

granulacjach. Do najpopularniejszych produk-

tów należy Gold, produkt dostępny zarówno 

w postaci krążków, arkuszy, jak i rolek, typo-

wy produkt stosowany przy produkcji stołów, 

krzeseł itp. wyrobów. Kolejny ważny produkt 

to Goldflex Soft dostępny w postaci arkuszy 

na rolce. Produkt ten to materiał ścierny na 

podłożu z miękkiej gąbki, doskonale nadający 

się do szlifowania powierzchni profilowanych, 

krawędzi i narożników. Do szlifowania mecha-

nicznego maszynowego polecany jest Avomax 

Plus. Materiał charakteryzuje się bardzo długą 

żywotnością podczas obróbki drewna żywicz-

nego. Papier typu T lub F tworzy stabilne moc-

ne szerokie pasy bezkońcowe. Zastosowana 

otwarta konfiguracja ziarna powoduje zwięk-

szoną odporność na zapychanie. 

W Polsce od ponad 20 lat
W ciągu ostatnich 20 lat firma KWH Mirka 

stała się jednym z największych w świecie 

producentów materiałów ściernych dla rynku 

drzewnego. Nowatorskie rozwiązania stały się 

wizytówką tego producenta. Światowej klasy 

produkty są wytwarzane na najnowocześniej-

szych maszynach przez wysoko wykwalifiko-

wany personel, zarówno na etapie wytwarza-

nia produktu bazowego – roli produkcyjnej, 

jak i później wyrobu gotowego, jakim są na 

przykład pasy bezkońcowe. By możliwe było 

realizowanie zamówienia w jak najkrótszym 

czasie, konfekcjonowanie odbywa się nie tylko 

w Finlandii, ale również w kilku wyselekcjono-

wanych oddziałach na całym świecie. W Pol-

sce produkcja pasów oraz rolek wykonywana 

jest przez BP Techem SA. Od ponad 20 lat 

firma ta gwarantuje utrzymanie wszystkich 

standardów, o które tak dba fiński producent. 

Wieloletnie doświadczenie daje gwarancję, że 

produkt bazowy zostanie przetworzony zgod-

nie z zaleceniami Mirki, tak by klient finalny 

dostał do użytkowania materiały najwyższej 

jakości, pozwalające sprostać wszelkim ocze-

kiwaniom. Dodatkowo realizacja tych oczeki-

wań odbywa się w bardzo krótkim czasie, czę-

sto nawet w ciągu 48 godzin od zamówienia do 

dostawy.  •


