Sneller en slimmer repareren met de Mirka DEOS elektrische
vlakschuurmachine!
De Mirka DEOS is een compacte en zeer lichte elektrische vlakschuurmachine. De machine beschikt
over een krachtige borstelloze motor met laag trillingsniveau waardoor u een perfecte controle heeft
om snel tot een mooi schuurresultaat te komen.
Bespaar tijd en geld Met de Mirka DEOS vlakschuurmachine kunt u reparatieplekken volledig machinaal
schuren. Hiermee verkleint u de reparatieplek en ontstaat er een egaler schuurbeeld zodat u
schuurstappen kunt overslaan. Dit scheelt u tijd en geld.

Stofvrije werkomgeving
De Mirka vlakschuurmachine zorgt in combinatie met de beschermpad en Abranet Ace schuurstroken
voor een stofvrije werkomgeving, zodat werknemers op een verantwoorde, veilige en vooral gezonde
manier kunnen werken.
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Voordelen
De voordelen van de Mirka DEOS elektrisch vlakschuurmachine op een rijtje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer lage trilling voor optimale controle en egaal schuurresultaat
Ergonomische ontwerp voor comfortabele grip en langdurig gebruik zonder vermoeid te raken
Energiebesparend
Machine is zeer stil wat zorgt voor een prettige werkomgeving
Lichtgewicht, slechts 1 kg en compact voor een hoge manoeuvreerbaarheid
Klein en compact, slechts 10 cm hoog
Met trillingssensor en Bluetooth connectie
3 mm uitslag

De Mirka DEOS elektrische vlakschuurmachine heeft nog meer
voordelen!
•
•
•
•
•
•

Werkt zeer snel (360 w), 5000 tot 10000 rpm
Behoeft weinig onderhoud (koolborstelvrij motor)
Bespaart tijd en geld
Geen perslucht meer nodig
Stofvrije werkomgeving
Geen luchtslang voor extra wendbaarheid
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Bluetooth connectie
De Mirka DEOS beschikt over een geïntegreerde trillingssensor met Bluetooth connectie waardoor u verbinding met uw telefoon of tablet kunt maken.
Met de trillingssensor kunt u het huidige trillingsniveau in de my Mirka-app bekijken. Hierdoor heeft u nog meer controle en inzicht in het verbruik en status van je DEOS!
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