
Compact elektrisk excentrisk rondelslibemaskine  
– CEROS 550CV, CEROS 650CV
Som led i Mirkas målsætning om at give alle kunder adgang til en komplet slibeløsning har vi 
udvik let en ny compact elektrisk excentrisk rondelslibemaskine. Den unikke patenterede udform-
ning giver en alsidighed og en ydeevne uden sidestykke, i et kompakt og let format.

Da rondelslibemaskinen er elektrisk, kan den anvendes overalt, hvor der er et el-udtag – også på 
vanskelige steder, eller hvor pladsen er stærkt begrænset. En forbedret ergonomi gør, at den er 
bekvem at holde, og den diskrete udformning og lave vægt gør rondelslibemaskinen let at 
manøvrere og giver god kontrol over slutresultatet. 

Rondelslibemaskinen kræver ingen specialskiver og er kompatibel med Mirkas normale 125 mm 
og 150 mm slibeskiver. Den ekstremt driftsikre, hermetisk lukkede, og kul løse motor er tilstrække-
lig kraftig, til at holde en konstant hastighed selv under hård belastning. Rondelslibemaskinen har 
et meget lavt støj niveau, og er samtidig økonomisk i drift. Den har ganske få sliddele, så behovet 
for vedligeholdelse er minimalt, og levetiden er lang.
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 Mirka – avancerede slibeløsninger 

i et kompakt design!

Anvendelsesområder

TEKNISKE SPECIF IKATIONER

Tekniske data   CEROS650CV CEROS550CV
Eff ekt     400 W  400 W

Spænding     90–240 VAC 90–240 VAC

Jævnstrøm til slibemaskine   22 VDC  22 VDC

Hastighed    4 000–10 000 rpm 4 000 – 10 000 rpm

Orbit    5.0 mm   5.0 mm

Størrelse på slibeskive  Ø 150 mm  Ø125 mm

Vægt     920 g  870 g

Beskyttelsesklasse for transformatoren       / I       / I

Beskyttelsesklasse for maskinen

CEROS slibemaskinen er ideel til en lang række forskellige slibe- 
og poleringsopgaver – fra træ, maling samt gelcoat og autolak.
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