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Een onderneming van de Imbema Groep.

De allerbeste elektrische schuurmachine ooit!

Van Mirka introduceren wij de MIRKA DEROS ® 650CV. Een zeer gebruiks-
vriendelijke lichtgewicht elektrische handpalm schuurmachine zonder 
transformator! 

Met een gewicht van slechts 1 kg en een hoogte van 9,6 cm is de Mirka Deros 
twee keer zo licht en compact als andere schuurmachines in zijn klasse. Hier-
door is de Deros ook uitermate geschikt voor het schuren van moeilijk bereik-
bare plekken in krappe ruimtes.

Dankzij de ingebouwde koolborstelvrije motor heeft de Mirka Deros voldoende 
vermogen om elke klus snel te klaren! Zijn prestatie is vergelijkbaar met een 
conventionele 500 W elektrische schuurmachine. Dit zorgt voor een constante 
snelheid, zelfs onder zware belasting. De motor is waterdicht, beschermt tegen 
vuil en stof en vereist zeer weinig onderhoud. 

De Mirka Deros heeft een soft start functie, een ingebouwde elektronische 
motorrem en een glad, gemakkelijk te bedienen hendel om het motortoerental 
te regelen. Het unieke ergonomische ontwerp zorgt voor een comfortabele grip 
voor zowel rechts- als linkshandige. Het ontbreken van een transformator en 
luchtslang zorgen voor extra wendbaarheid.

Artikelnr. Model Diameter Schuuruitslag
2975920 Deros 650CV 150 mm 5 mm



Voordelen:
• lichtgewicht, slechts 1 kg
• klein, 96 mm hoog
• werkt zeer snel (350 W),  +4,000 tot 10000 rpm
• behoeft weinig onderhoud (koolborstelvrij)
• universeel inzetbaar, u heeft  geen perslucht meer nodig
• energiebesparend
• zonder transformator
• trapsgewijs toerental regeling 
• constant toerental ook onder belasting

Technische gegevens:
Vermogen:  350 W
Volt:   240 V
Gelijkstroom:  22 VDC
Toerental:  4000 – 10000 RPM / M
Geluidsniveau   71 dB
Schuuruitslag:  5 mm
Afmeting:  150 mm
Gewicht:  1 kg
Garantie:  24 maanden (na registratie op 
   www.mirka.com, 1 jaar extra garantie)

Steunschijf
De Mirka Deros 650CV is voorzien van een nieuw type steunschijf. 
Deze steunschijf heeft een centrale luchtinlaat waardoor de lucht-
stroom wordt verbeterd en het stof nog sneller afgezogen wordt.

Ergonomische kenmerken:

Ergonomische zacht 
rubberen grip

Meer ruimte voor ringvinger en 
pink wat zorgt voor een ontspan-
nen en gecontroleerde grip.

Gemakkelijk te bedienen start / 
stopfunctie. 


