Mirka® DEROS – elektrisk effektivitet
Enastående prestanda via ett vanligt eluttag
Mirka Power Tools fortsätter att leverera innovativ design, maximal prestanda och smarta funktioner, och
den nya maskinen MIRKA® DEROS (Direct Electric Random Orbital Sander) är inget undantag. Detta är
marknadens första elslipmaskin som har en borstlös motor och som inte kräver något externt nätaggregat.
Dessutom är det den lättaste elektriska maskinen på marknaden.
MIRKA® DEROS högeffektiva borstlösa motor bidrar till att få jobbet klart snabbt och effektivt. Prestandan
kan jämföras med en konventionell 500 W-maskin, vilket säkerställer en konstant hastighet även under
hög belastning. Den borstlösa motorn har en innovativ design med få slitdelar, vilket ger ett lågt
underhållsbehov och en lång och pålitlig livslängd. Till skillnad från många andra elverktyg på marknaden
har MIRKA® DEROS dessutom en ”sluten” konstruktion, vilket hindrar damm från att tränga in i motorn och
orsaka slitage och skador.
Mirkas sinne för detaljer har resulterat i en maskin fullproppad med smarta funktioner, till exempel
en mjukstartfunktion, en inbyggd elektronisk motorbroms och en smidig och lättmanövrerad spak
för att kontrollera motorns hastighet. En bromstätning bidrar till ett minimalt luftläckage mellan
underlagsplattan och kjolen. På så sätt uppnås ett effektivare dammutsug. Strömkabeln ansluts med en
standardkoppling och kan lätt bytas ur.
Mirka har sin vana trogen satsat stort på den ergonomiska designen, för att säkerställa att MIRKA® DEROS
kan användas under långa perioder utan problem med trötthet eller komfort. Tack vare extra utrymme för
ring- och lillfingret blir greppet mer kontrollerat och avslappnat. Den unika symmetriska designen gör att
verktyget är lika bekvämt att använda med vänster som med höger hand och handtagets avlånga
form gör det även möjligt att använda tvåhandsfattning. Eftersom det inte krävs något externt
nätaggregat är maskinen dessutom oerhört lättanvänd.
Det finns många bra skäl att välja MIRKA® DEROS i stället för en pneumatisk maskin. Det krävs
ingen kompressor eller smörjning och det finns ingen risk för föroreningar på arbetsplatsen från
tryckluftskällor. Med sina branschledande funktioner och fördelar är MIRKA® DEROS den idealiska
lösningen som kan användas överallt där det finns ett eluttag.

MIRKA® DEROS kan användas till en mängd olika sliparbeten

Mirka® DEROS

Centrerat luftintag
Luftkanalerna som leder till underlagsplattans mitt har ett ökat

Tekniska specifikationer

luftflöde, vilket gör att dammet effektivt avlägsnas från plattan.

Vikt

1.0 kg

Effekt

350 W

Spänning

220–240V

Höjd

95 mm

Varvtal

4,000–10,000 rpm

Ljudnivå

71 dB(A)

Orbit

5.0 mm

Storlek på underlagsplatta

150 mm / 6" , 125 mm / 5”

Mirka® DEROS i praktisk 2-i-1-förpackning

MID5650201CA
MID6502011

DEROS-systainern innehåller både en 125 mm- och en 150 mm underlagsplatta, så

För mer information besök www.mirka.se och titta på Mirkas filmer på vår Mirka YouTube kanal.
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att användaren kan välja storlek efter ytan som ska behandlas.

