
Kampanjapakettien jälleen-

myyjät löydät kääntöpuolelta!

Mirka® RPS 300CV

www.mirka.com

Tämä kevyt ja ergonominen kiillotus- ja
hioma kone mahdollistaa pienten alueiden
käsittelyn. Mirka RPS 300 CV on varustettu 
77 mm alustallalla, jossa on 6 pölyn poisto-
reikää. Pieni, paineilma käyttöinen kone
soveltuu useisiin työ kohteisiin, erityisen 
kätevä se on maalamoilla maalinpoistoon 
ja vaikeasti päästäviin paikkoihin kuten

pilareiden väliin. Pyörivän liikkeensä
ansiosta kone on tehokas myös 
lasipintojen hiontaan. Konetta
voidaan käyttää sekä kiillotus- että 
hiomakoneena. Mirka RPS 300 CV 
soveltuu sekä tasaisten pintojen 
että pienen kokonsa ansiosta myös 
kaarevien pintojen hiontaan.

Kaupan päälle! 
– laatikko Abranet Ace P180
– laatikko Abranet Ace P120

– tehokas
ja pölytön

KAMPANJAETU 
    105,20 €Ovh  alv 0 %

Mirka® DEROS
+ Abranet® Ace

Mirka® DEROS 650 CV
+ 2pkt Abranet ACE pyöröjä

Kampanjapakettien jälleen-

myyjät löydät kääntöpuolelta!

Tilaukset:

Cora Refinish Oy, Vantaa 
cora@corarefinish.fi 
puh. 010 8210 100

Cora Refinish Oy, Pori 
pori@corarefinish.fi 
puh. 010 8210 110

Ainutlaatuinen verkkohiontakonsepti mahdollistaa 
pölyttömän hionnan, jonka seurauksena on 
laadukkaampi lopputulos ja terveellisempi
työympäristö. Abranet Ace verkkohiomatuotteet on 
kehitetty koviin ja vaativiin käyttötarkoituksiin. Paremman 
reunakestävyyden, verkkorakenteen ja keraamisten 
jyvien ansiosta Abranet Ace tarjoaa erinomaisen aineen 
poiston ja suorituskyvyn hiottaessa kovia pintoja ja 
komposiittimateriaaleja. 

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
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Sähköhiomakone vs. paineilmakone

Sähköhiomakoneiden suosio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti,  mutta  paineilmakoneille  on edelleen kysyntää korjaa-
moissa ja maalaamoissa. Esittelemme Mirkan sähköhiomakoneen hyötyjä verrattuna perinteiseen paineilmakoneeseen.  

Pienempi sähkönkulutus 

Paineilmaisten hiomakoneiden kompressori  tarvitsee monin-
kertaisen määrän sähköä tuottaakseen saman tehon kuin suo-
raan  sähköverkkoon  kytketty  hiomakone  (esimerkkilaskelma
alla). 

Kompressorin hankinta & huollot 

Kompressorin hankinnasta ja huollosta aiheutuu aina kustan-
nuksia. Lisäksi vuotavat liittimet ja letkut aiheuttavat painehä-
viötä, jolloin kompressori joutuu käymään turhaan. Painehäviöt
paineilmaverkossa voivat aiheuttaa myös hiomakoneen hetkel-
lisen “hyytymisen”. Tätä ongelmaa ei ole sähkökäyttöisillä hio-
makoneilla. Sähköhiomakoneiden käyttö myös vapauttaa lisää
kapasiteettia muille paineilmalaitteille. 

Parempi tasapainotus 

Sähkökäyttöisten  hiomakoneiden  tasapainotus  on  parempi
kuin paineilmakoneissa, mikä vähentää ylimääräistä tärinää ja
vähentää näin tärinäperäisten ammattitautien riskiä (mm. val-
kosormisuus). 

Käyttäjäystävällisyys 

Sähkökäyttöisissä  hiomakoneissa  on  selkeämpi  kierrosluvun
säätö  verrattuna  paineilmakoneisiin.  Paineilmakäyt-
töiset koneet ovat usein myös kovaäänisempiä. Mirkan sähkö-
hiomakoneet valmistetaan Suomessa ja niissä on Bluetooth-lii-
t e t t ä v y y s  s e k ä  i n t e g r o i t u  t ä r i n ä s e n s o r i ,  j o t k a
yhdessä myMirka-sovelluksen kanssa mahdollistavat  digitaa-
lisia lisäpalveluita. 

Esimerkki:  Maalaamolla  on  käytössään  paineilmakone  ympäri  vuoden  (20  päivää  kuukaudessa,  neljä  tuntia  päi-
vässä).  Kone tarvitsee kompressorin,  joka tuottaa vähintään 400 litraa minuutissa.  Tähän päästään kolmen pilkku
kuuden kilowatin kompressorilla.

Arvio energiankulutuksesta perinteiselle

paineilmakoneelle: 

 (teho 3,6) x (tunnit 4,0) x (energian hinta 0,18 €*)
= 2,59 €/pv 

 20 työpv/kk = 51,80 €/kk 

 12 kk= 621,60 €/v 

Arvio energiankulutuksesta Mirka® DEROS

-sähköhiomakoneelle: 

 (teho 0,35) x (tunnit 4,0) x (energian hinta 0,18 €*)
= 0,25 €/pv

 20 työpv/kk = 5 €/kk

 12 kk = 60 €/v 

Sähköhiomakonetta käyttämällä säästöä syntyy vuodessa 561,60 euroa.

*Hinta riippuu sähköyhtiöstä
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