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Mirka lanserar en borstlös 
excenterslip med kompakt 
längd och mycket flexibelt 
sliphuvud.

Kom närmare. 



LEROS-S använder borstlös motorteknik för kon-

stant hastighet under belastning utan effektförlust 

vid högt tryck.

Den nya Mirka® LEROS-S 950CV är en borstlös slipmaskin med kompakt längd och flexibelt sliphuvud, ut-

formad för problemfri slipning av stora trä- och kompositytor i tillverkningsindustrin. LEROS-S är lätt, väl-

balanserad och enkel att hantera. Med den stora slipplattan med 5 mm excenterrörelse arbetar du snab-

bare och jämnare med en högkvalitativ ytbehandling som resultat. Två greppunkter ger dig säker kon-

troll över slipprocessen – och när du behöver nå längre kan du montera en förlängning på LEROS-S också.

Mirka® LEROS-S 950CV

Teknisk specifikation Mirka® LEROS-S 950CV

Effekt (W) 350 W 

Hastighet varv/min (rpm) 4,000–8,000 rpm 

Oscillering (mm) 5.0 mm  

Ljudnivå, LpA (dB) 73 dB  

Vibrationsnivå (m/s2) < 2.5 m/s2 

Längd 88 cm

Vikt (kg) 3.2 kg

Storlek på plattan (mm) 225 mm (24 hål)

Electric random orbital sander, 225mm

Kom närmare med den nya  
Mirka® LEROS-S 950CV.
Stadigt grepp. Mindre än 3,2 kg. Hög flexibilitet.  



1Dubbelt fäste till plattan ger längre livslängd 
Utrustad med den nya plattan som har både skruvar och kardborrefäste för att fästa 
PadSaver. Mindre behov för reservplattor.

Hög flexibilitet på sliphuvudet 
Enklare och mer ergonomisk att använda

5 mm oscillerande rörelse 
Perfekt ytbehandling och mycket enklare att använda jämfört med roterande  
slipmaskiner

Teknik med borstlös motor 
Möjliggör kompakt utformning utan att behöva byta ut kolborstar vilket ger min-
dre driftstopp. Konstant hastighet under belastning, ingen effektförlust under högt 
tryck.

Dubbla sugpunkter  
För att möjliggöra effektiv dammfri slipning har höljet två sugpunkter.

Två anpassade greppunkter 
Ergonomiskt och säkert grepp för full kontroll över slipningen.

Endast 3,2 kg  
Enklare och mer ergonomisk slipning ger färre avbrott och förbättrad produktivitet. 
oduktivitet.
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Tekniska funktioner
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Mirka Ltd  
Finland

For contact information, 
please visit mirka.com

LEROS-S 950CV

Nya LEROS-S tillhör samma familj som den framgångsrika LEROS väggslipen. Nya LEROS-S har samma 
välbeprövade egenskaper som LEROS, fast i ett kortare och ännu mer lätthanterat utförande.

Follow us on:
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

LEROS-S har dubbla sugpunkter för dammutsug, som gör 
slipmaskinen praktiskt taget dammfri.

Den välbalanserade LEROS-S med ergonomiskt 
tvåhandsgrepp ger dig full kontroll och manövrerbarhet 
under slipningen.


