
ŁATWA W ADAPTACJI

Mirka® AIROS to lekka, łatwa w adaptacji szlifierka elektryczna, która w 
porównaniu do innych tradycyjnych rozwiązań, może być obsługiwana 
przez urządzenia o mniejszym udźwigu oraz jest bardziej energo-
oszczędna. Mirka® AIROS została zaprojektowana specjalnie do obsługi 
zautomatyzowanych zastosowań szlifierskich i nieprzerwanej pracy w 
środowisku zrobotyzowanym. Mirka® AIROS jest wyposażona w stan-
dardowe złącza zapewniające szybszą i łatwiejszą instalację oraz konser-
wację, czego efektem są krótsze przestoje i zwiększona produktywność. 
Mirka® AIROS jest wyposażona w niestandardowe kołnierze umożliwia-
jące dopasowanie do większości typów robotów, zapewniając maksy-
malną elastyczność oraz możliwość dostosowania wszystkich złączy 
mechanicznych wykonanych w standardzie ISO za pomocą adaptera.

TO INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE SZLI-
FIERSKIE ZAPEWNIAJĄCE WYSOKĄ PRECY-
ZJĘ USTAWIEŃ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ.

Mirka® AIROS jest wyposażona w inteligentne podzespoły umożli-
wiające dwukierunkową komunikację między Mirka® AIROS a syste-
mem sterowania. Pełna kontrola nad procesem szlifowania zapew-
nia jednolitą jakość  i pozwala jednostce sterującej dostosować spe-
cyfikę pracy do charakteru zastosowania, dzięki czemu możliwa jest 
poprawa jakości wykończenia powierzchni na podstawie zarejestro-
wanych danych. To inteligentne, elektryczne rozwiązanie szlifierskie 
zapewnia również pełną kontrolę nad prędkością obrotową, którą 
można skonfigurować w zależności od potrzeb na poszczególnych 
etapach procesu szlifierskiego. Stała prędkość obrotowa zapewnia 
jednolitą jakość, odtwarzalną nawet przy wyższych obciążeniach.

ROZWIĄZANIA ZAUTOMATYZOWANE MIRKA 
– Pierwsze inteligentne szlifierki i polerki do robotów przemysłowych 
Zautomatyzowana przemysłowa szlifierka oscylacyjna Mirka® AIROS to pierwsze tego typu rozwiązanie w branży. To inteligentna 
szlifierka elektryczna przeznaczona do stosowania z robotami przemysłowymi, posiadająca lekką, wytrzymałą obudowę, 
wyposażona w kołnierz zgodny z normą ISO 9409-1, umożliwiający mechaniczne podłączenie do robota. Może być dopasowana 
do wszystkich złączy mechanicznych, co zapewnia maksymalną elastyczność. Trwały, bezszczotkowy silnik 48 V w modelu AIROS 

zapewnia wyjątkowo wysokie bezpieczeństwo podczas szlifowania na mokro oraz stałą, konfigurowalną prędkość obrotową.
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PYŁO- I WODOODPORNA SZLIFIERKA  
ELEKTRYCZNA

Mirka® AIROS to elektryczna szlifierka o stopniu ochrony 
IP66, odpowiednia do wszystkich zastosowań szlifierskich, 
nawet na mokro, oraz bezpiecznej obróbki materiałów nie-
bezpiecznych. W połączeniu ze sztywną i solidną obudową 
aluminiową pyło- i wodoodporna konstrukcja Mirka® AIROS 
zapewnia dłuższą żywotność i wyższy poziom bezpieczeń-
stwa pracy. Nie wymaga zastosowania smaru. No lubrication 
oil is needed.

4EKOSYSTEM MIRKA

Mirka® AIROS jest częścią ekosystemu Mirka, dzięki czemu jest naj-
bardziej niezawodnym rozwiązaniem na rynku. Rozwiązania Mirka 
składają się z głowic szlifierskich, jednostki sterującej, materiałów 
ściernych (w tym materiałów ściernych zaprojektowanych na zamó-
wienie w celu spełnienie określonych kryteriów), a ich obsługa jest 
wspierana wiedzą profesjonalistów od wykończenia powierzchni na 
wszystkich etapach procesu. Głowica szlifierska Mirka® AIROS wystę-
puje oddzielnie od jednostki sterującej, co ułatwia wymianę części, 
w efekcie czegoczas przestoju się skraca, a koszty są mniejsze.
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MIRKA® AIOS I AIROP

Oprócz szlifierki Mirka® AIROS, Mirka oferuje model z podkładką szlifierską niewykorzystującą oscylacji, Mirka® AIOS, która jest przeznaczo-
na jest do napraw punktowych w procesie zautomatyzowanym. Mirka® AIROP to polerka mimośrodowa wyposażona w zaawansowaną 
technicznie elektryczną głowicą polerską, kompatybilną z podkładkami i pastami polerskimi Mirka. Szerokie portfolio zrobotyzowanych roz-
wiązań pozwala firmie Mirka zaoferować użytkownikom kompletny pakiet do zautomatyzowanych procesów wykańczania powierzchni. 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź naszą stronę internetową  
mirka.com i obejrzyj filmy na kanale YouTube firmy Mirka 

Mirka Ltd Finland Dedicated to the finish.

Podzespoły sterujące są dostarczane oddzielnie i mogą zostać zainstalowane w szafce lub innej 
obudowie. Podzespoły elektroniczne obejmują: 

Płytkę drukowaną z regulatorem prędkości i przekaźnikiem

Zasilacz 48 VDC kompatybilny z napięciem 90 – 264 VAC

Port Modbus RTU do komunikacji szeregowej RS-485

Profinet – bramka Modbus (opcjonalnie)

Specyfikacje

* CV = Centralny system próżniowy / NV = System niepróżniowy

AIROS 150NV AIROS 350 CV/NV AIROS 550 CV/NV AIROS 650 CV/NV AIOS 130NV AIOS 353CV AIROP 312NV

Dane techniczne

Głowice szlifujące i polerujące Mirka Automation

AIROS 150 NV* AIROS 350 CV/NV * AIROS 550 CV/NV * AIROS 650 CV/NV *

Moc 50 W 350 W 350 W 350 W

Napięcie wejściowe 90 – 264 VAC 90 – 264 VAC 90 – 264 VAC 90 – 264 VAC

Napięcie DC szlifierki 48 VDC 48 VDC 48 VDC 48 VDC

Prędkość obrotowa 4 000 – 8 000 obr./min 4 000 – 10 000 obr./min 4 000 – 10 000 obr./min 4 000 – 10 000 obr./min

Obrót 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm

Waga 0,8 kg 1,1 kg 1,3 kg 1,3 kg

Wysokość 107 mm 113 mm 113 mm 113 mm

Rozmiar podkładki 32 mm (1 cal) 77 mm (3 cale) 125 mm (5 cali) 150 mm (6 cali)

Temperatura otoczenia pracy 0 – 45°C 0 – 45°C 0 – 45°C 0 – 45°C

Wąż odkurzacza Nie dotyczy Ø 27 mm Ø 27 mm Ø 27 mm

Interfejsy komunikacyjne W zestawie Modbus RTU RS-485. Profinet – bramka Modbus jako opcja. Dostępne są również alternatywne opcje.

Dane techniczne

Głowice szlifierskie i polerskie Mirka Automation

AIOS 130 NV* AIOS 353 CV* AIROP 312 NV *

Moc 50 W 350 W 350 W

Napięcie wejściowe 90 – 264 VAC 90 – 264 VAC 90 – 264 VAC

Napięcie DC szlifierki 48 VDC 48 VDC 48 VDC

Prędkość obrotowa 4 000 – 8 000 obr./min 5000 – 10 000 obr./min 4 000 – 8 000 obr./min

Obrót 3,0 mm 3,0 mm 12,0 mm

Waga 0,7 kg 1,2 kg 1,1 kg

Wysokość 127 mm 117 mm 113 mm

Rozmiar podkładki 32 mm (1 cal) 81 x 133 mm (3 x 5 cali) 77 mm (3 cale)

Temperatura otoczenia pracy 0 – 45 °C 0 – 45 °C 0 – 45 °C

Wąż odkurzacza Nie dotyczy Ø 27 mm Nie dotyczy

Interfejsy komunikacyjne W zestawie Modbus RTU RS-485. Profinet – bramka Modbus jako opcja. Dostępne są również alternatywne opcje


