
Mirka® DErOS – sähköistä suorituskykyä
Kytke tavalliseen pistorasiaan ja koe poikkeuksellinen teho 

Mirkan Power Tools -yksikkö jatkaa menestyksekästä työtään innovatiivisesti muotoiltujen, suorituskyvyltään tehokkaiden  
ja käteviä ominaisuuksia sisältävien koneiden parissa, ja MIRKA® Direct Electric Random Orbital Sander, lyhyesti DEROS,  
on tästä loistava esimerkki. MIRKA® DEROS on ensimmäinen hiilettömällä moottorilla varustettu sähkö hiomakone ilman 
ulkoista virtalähdettä, ja tämän lisäksi se on myös markkinoiden kevyin sähköhiomakone.

Suuritehoisen hiilettömän moottorin ansiosta MIRKA® DEROS -koneella työt hoituvat nopeasti. Moottorin suoritus-teho  
on itse asiassa verrattavissa perinteisiin 500 W:n hiomakoneisiin, mikä takaa tasaisen nopeuden kovassakin kuormituksessa. 
Innovatiivisesti suunnitellun hiilettömän moottorin ansiosta kuluvia osia on vain muutama, joten koneen huoltotarve 
on minimaalinen; se on luotettava ja pitkäikäinen tuote. Perinteisistä sähkökoneista poiketen MIRKA® DEROS -kone on 
rakenteeltaan umpinainen, mikä estää pölyn kulkeutumisen moottoriin, jossa se voisi aiheuttaa kulumista ja vahinkoa.

Mirkalle ominainen tapa kiinnittää huomiota yksityiskohtiin näkyy DEROS-koneessa, joka on täynnä mullistavia 
ominaisuuksia. Erikoisominaisuuksiin kuuluvat muun muassa moottorin pehmeä käynnistys, sisäänrakennettu sähkö- 
  jarru ja helppo käyttöinen säätövipu moottorin nopeuden säätämiseen. Lisäksi koneen virtajohto on irrotettavissa ja 
vaihdettavissa.Siksi MIRKA® DEROS -konetta ei ole vain helppo pakata ja kuljettaa, voit myös käyttää sitä missä tahansa 
maassa etkä joudu vaihtamaan konetta. Riittää, että vaihdat virtajohdon!

Kuten kaikkien Mirkan koneiden kohdalla myös MIRKA® DEROS -konetta suunniteltaessa ensisijaisen tärkeää on ollut 
ergonominen muotoilu, joka takaa, että konetta on mukava käyttää pidemmissäkin työjaksoissa. Esimerkiksi ote koneesta 
on hallitumpi ja rennompi, koska nimettömälle ja pikkusormelle on jätetty enemmän tilaa. Ainutlaatuinen, symmetrinen 
muotoilu tekee käytöstä aina yhtä mukavan, käytettiin konetta sitten vasemmalla tai oikealla kädellä.  
Pidempi konerunko mahdollistaa myös kahden käden otteen. Mirka® DEROS -konetta käytettäessä  
ei myöskään tarvita ulkoisia virtalähteitä eikä paineilmaletkua, mikä parantaa merkittävällä tavalla 
koneen käsiteltävyyttä.

On myös lukuisia muita painavia syitä valita MIRKA® DEROS -sähköhiomakone paineilmatoimisen 
hiomakoneen sijaan. Kompressoria ei tarvita, konetta ei tarvitse öljytä eikä ole myöskään vaaraa,  
että työ likaantuisi paineilman takia. Huippuominaisuuksiensa vuoksi MIRKA® DEROS -kone on  
tällä hetkellä kätevin mahdollinen valinta käytettäväksi missä tahansa, missä vain on virtalähde.



Lisätietoa osoitteessa www.mirka.fi. Katso myös videoitamme Mirkan YouTube-kanavalta.
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Mirka® DErOS sopii moniin eri hiontatöihin

Mirka® DErOS

keskiön ilmanottoaukko       Mirka® DErOS muovilaatikossa tarjoaa 2-in-1-ratkaisun    

Alustallan keskiöön johtavat ilmakanavat lisäävät ilman 

virtausta, minkä vuoksi pöly poistuu keskiöstä tehokkaasti.

Muovilaatikkoon pakatun MIRKA® DEROS-koneen mukana toimitetaan sekä 125 mm:n että 

150 mm:n alustalla, ja näin hioja voi itse valita hiottavaa pintaa varten sopivan tallakoon.

Tekniset tiedot DErOS550CV DErOS625CV DErOS650CV DErOS5650CV

Mirka-koodi MID5502011 MID6252011 MID6502011 MID5650201CA

Paino 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg

Teho 350 W 350 W 350 W 350 W

Verkkojännite 220–240 VAC 220–240 VAC 220–240 VAC 220–240 VAC

Korkeus 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm

Nopeus 4 000–10 000 krs/min 4 000–10 000 krs/min 4 000–10 000 krs/min 4 000–10 000 krs/min

Melutaso 71 db(A) 72 db(A) 71 db(A) 71 db(A)

Epäkeskoliike 5,0 mm 2,5 mm 5,0 mm 5,0 mm

Hiomalautasen koko Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 150 mm Ø 125/150 mm

Pakkaus Kartonkilaatikko Kartonkilaatikko Kartonkilaatikko Plastic case


