
Vaivattoman tehokas.
DEROS



Palkitusta Mirka® DEROS -koneesta löytyy tänä päivänä useampia malleja, tuoteperheeseen kuuluu nyt kolme eri kokoa. Uusin tulokas, 
Mirka® DEROS 325/350CV, on todellinen ongelman ratkaisija. Tämä ainutlaatuinen 77 mm:n hiomakone soveltuu erinomaisen hyvin 
vaikeasti saavutettavien alueiden hiontaan – se on pieni kooltaan, mutta suuri suorituskyvyltään. Koneessa on harjaton moottori ja 
joko 2,5 mm:n tai 5 mm:n epäkeskoliike tehokkaaseen aineenpoistoon. Bluetooth liitettävyyden ja myMirka –sovelluksen avulla saat 
tärinäarvot, nopeuden ja käyttötiedot. Koe vaivattoman tehokas hionta luokkansa parhaalla epäkeskohiomakoneella.

Mirka® DEROS 77 mm vaikeasti saavutettaville alueille

Tekniset tiedot Mirka® DEROS 325CV Mirka® DEROS 350CV

Teho 250 W 250 W 

Nopeus 4,000–10,000 rpm 4,000–10,000 rpm 

Epäkesko 2.5 mm  5.0 mm  

Melutaso LpA 67 dB  67 dB  

Tärinätaso 2.7 m/s2 2.6 m/s2 

Paino 0.8 kg 0.8 kg

Alustallan koko 77 mm 77 mm

Liitettävyys Bluetooth Bluetooth

PIENI KOKO. SUURI SUORITUSKYKY.
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Mirka® DEROS 77 mm vaikeasti saavutettaville alueille

PIENI KOKO. SUURI SUORITUSKYKY.

Pysy yhteydessä
Kaikki tämä on kädenulottuvillasi. Saat  
tärinäarvot, nopeuden ja käyttäjätiedot. 
Täydennät takuun rekisteröinnin vain 
muutamalla klikkauksella. Löydät käyttö-
ohjekirjat, pääset lukemaan viimeisimmät 
uutiset ja paljon muuta. Mirkan digitaali-
set ratkaisut ovat vain klikkauksen päässä. 

Saatavilla App Storesta ja Google Playsta. 

Erinomainen ahtaisiin paikkoihin
Minimoi käsin hionnan tarve. Tällä 
kompaktilla, käyttäjäystävällisellä  
77 mm:n hiomakoneella pääset   
alueille, joihin tavanomainen  
hiomakone ei pääse.

Hio pidempään  
vähemmällä rasituksella
Ergonominen ote ja matalat tärinä-
arvot, joita voit seurata reaaliajassa 
myMirka –sovelluksen avulla.

Tasainen pinnanviimeistely
2,5 mm:n epäkeskoliike tarjoaa tasaisen  
hiomakokemuksen. Huomattavasti 
parempi hiomatulos ja helpompi  
kiillotus esim. maalauksen jälkeisissä 
prosesseissa

Hio enemmän ja nopeammin
Voimakas harjaton moottori 5 mm:n 
epäkeskoliikkeellä poistaa maalia 
jopa 50% nopeammin, kuin 3 mm:n 
epäkeskoliikkeellä varustettu  
hiomakone

Epäkesko: 5 mmEpäkesko: 2.5 mm
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Seuraa meitä:
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

+

Mirka Oy 
66850 Jepua 
asiakaspalvelu@mirka.com

www.mirka.fi

=

Lataa myMirka –sovellus kokeillaksesi edistyksellisiä ominaisuuksia. Käyttämällä konetta  
yhdessä Abranet verkkohiomatuotteiden ja Mirka pölynimurin kanssa mahdollistat  
työskentelyn pölyttömässä ympäristössä. 

Mirkan digitaaliset ja pölyttömät ratkaisut 


