DEROS WOOD KIT
Tillsammans skapar Mirka DEROS, Mirka Dammsugare 1230 M AFC och nätrondellerna Abranet ett komplett dammfritt
slipsystem. Du får även med utsugsslangen med integrerad kabel på 5,5,m samt den nya, mjuka snabbkopplingen.
Prisbelönta Mirka DEROS är en smart slipmaskin perfekt för allmän slipning av alla typer av ytor, särskilt för mindre områden.
En mjuk startfunktion, elektrisk motorbroms samt ergonomisk design gör den enkel och bekväm att använda. Anslut Mirka
DEROS till vår app myMirka, så får du data i realtid när du slipar. Ett enkelt sätt att hålla reda på din dagliga
vibrationsexponering.
Den professionella M-klassade dammsugaren har en effektiv motor och en automatisk startfunktion som förlänger motorns
livslängd. Den automatiska filterrengöringen samt luftflödessensorn bevarar dammsugarens optimala sugeffekt. Smarta fästen
för slang- och sladdförvaring. Behållaren rymmer 30 liter.

PRODUKTER I KIT
•
•
•
•
•
•
•

Mirka DEROS 650CV 150mm Orbit 5,0
Mirka Dammsugare 1230 M AFC 230V
Abranet 150mm Grip P120, 50/frp
Abranet 150mm Grip P180, 50/frp
Abranet 150mm Grip P240, 50/frp
Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 5,5m
Snabbkoppling mjuk 27mm

PRIS: 14 966 kr

ORD. PRIS: 16 629 kr

KITKOD: DEROS19WOOD
👉👉 BESTÄLLNING: order@syntema-arbra.se

DEOS WOOD KIT
Perfekt dammfritt slipsystem innehållande Mirka DEOS, Mirka Dammsugare 1230 M AFC samt nätslipmaterialet Abranet. Du
får även med utsugsslangen med integrerad kabel på 5,5,m samt den nya, mjuka snabbkopplingen.
Mirka DEOS är endast 10 cm högt och har en kompakt och mycket låg profil som ger en hög manövrerbarhet och hjälper till
att leverera en exakt och effektiv slipning. Mirka DEOS som enbart väger 1 kg är väldigt lätt att hantera. En mjuk startfunktion,
elektrisk motorbroms samt ergonomisk design gör maskinen enkel och bekväm att använda. Mirka DEOS har låga
vibrationsnivåer jämfört med andra slipmaskiner på marknaden. Anslut Mirka DEOS till vår app myMirka, så får du data i
realtid när du slipar.
Den professionella M-klassade dammsugaren har en effektiv motor och en automatisk startfunktion som förlänger motorns
livslängd. Den automatiska filterrengöringen samt luftflödessensorn bevarar dammsugarens optimala sugeffekt. Smarta fästen
för slang- och sladdförvaring. Behållaren rymmer 30 liter.

PRODUKTER I KIT
•
•
•
•
•
•
•

Mirka DEOS 353CV 81x133mm Orbit 3,0
Utsugsslang med elsladd CE 230V 27mm x 5,5 m
Mirka Dammsugare 1230 M AFC 230V
Snabbkoppling mjuk 27mm
Abranet 81x133mm Grip P120, 50/frp
Abranet 81x133mm Grip P180, 50/frp
Abranet 81x133mm Grip P240, 50/frp

PRIS: 14 966 kr

ORD. PRIS: 16 629 kr

KITKOD: DEOS19WOOD
👉👉 BESTÄLLNING: order@syntema-arbra.se

