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Mirka přináší na pracoviště nevídanou mobilitu. Akumulátorové 

brusky a leštičky s rozhraním Bluetooth a aplikací myMirka® 

Bezdrátové nářadí Mirka je lehké, ergonomické a optimalizované pro lokální 

opravy a detailní úpravy. Ideálně se hodí pro profesionály, kteří ocení pohodlí 

akumulátorového nářadí. Je malé, obratné, tiché a díky bezkartáčovému 

motoru vyžaduje nízkou údržbu. Navíc je vybaveno rozhraním Bluetooth a 

možností propojení s aplikací myMirka®, které dovoluje sledovat frekvenci a 

intenzitu vibrací, nebo délku pracovního nasazení. 

Dokonalé ovládání 

Díky spoušti s proměnlivou rychlostí můžete proces snadno kontrolovat dotykem. 

Bezdrátové nářadí Mirka je špičkovým produktem s rozhraním Bluetooth, které nabízí další 

možnosti digitálního ovládání procesů prostřednictvím aplikace myMirka®. Mezi ty úplně 

nejnovější patří funkce pro správu rozsahu otáček a automatické zastavení. Standardizované 

lokální opravy nebo detailní úpravy jsou teď snazší než kdykoli dříve. 

Komplexní bezdrátový systém získáte kombinací bezdrátových brusek a bezdrátových 

leštiček Mirka. Nářadí je dodáváno se dvěma bateriemi Li-ion 2,5 Ah 10,8 V a nabíječkou. 

Baterie Li-ion 5 Ah 10,8 V je možné zakoupit samostatně. Toto řešení můžete ještě doplnit o 

brusné disky pro lokální opravy a lešticí pasty vyráběné společností Mirka ve Finsku. 

Bezdrátové brusky Mirka AOS-B a AROS-B 

S bruskami AOS-B a AROS-B získáváte volnost pohybu bez zbytečných kabelů nebo 

vysokotlakých hadic. Umožní vám provádět snadné a efektivní lokální opravy. Malé a lehké 

brusky jsou vybaveny bezkartáčovými motory. Velký důraz je kladen na ergonomický design, 

který pomáhá předcházet únavě i při dlouhodobém používání nástroje. 

Akumulátorové brusky mají lepší energetickou účinnost než pneumatické nástroje. 

Nevyžadují mazání, čímž odpadá riziko kontaminace broušeného povrchu. Při lokálních 

opravách poskytují brusky stabilní výkon po dobu až 16 hodin. Dobití baterie Li-ion 10,8 V 

trvá 45 minut. Díky dvěma bateriím nedochází k prostojům. 



 

Model Mirka AOS-B je orbitální bruska se zdvihem 3 mm, zatímco model Mirka AROS-B 

disponuje excentrickým pohybem se zdvihem 5 mm pro efektivnější úběr materiálu. 

Prvotřídní bezdrátové nářadí Mirka je vybaveno rozhraním Bluetooth. Stačí si jen stáhnout 

aplikaci myMirka® a začít využívat užitečné funkce. 

Bezdrátové leštičky Mirka ARP-B a AROP-B 

Modely Mirka ARP-B a Mirka AROP-B jsou ideálními pomocníky profesionálů. Velkou oblibu 

si získávají při finalizaci laku v automobilkách a jejich subdodavatelů. Své uplatnění ale 

nacházejí díky sv flexibilitě taktéž v autoopravárenství. Lehkost je ergonomičnost je 

předurčují pro leštění při lokálních opravách. Jsou výjimečně obratné a umožňují ničím 

neomezený pohyb, bez obtěžujících kabelů a přívodů vzduchu. Tichý provoz, malé rozměry a 

snadná údržba díky bezkartáčovému motoru jsou jejich výrazným benefitem. 

Mirka ARP-B 300NV je rotační leštička s bezkartáčovým motorem a 77 mm podložným 
talířem. Excentrická leštička Mirka AROP-B 312NV má rovněž bezkartáčové provedení se 77 
mm podložným talířem a zdvihem 12 mm. Prvotřídní bezdrátové nářadí Mirka je vybaveno, 
stejně jako u akumulátorových brusek, rozhraním Bluetooth s možností propojení na aplikaci 
myMirka®. 
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O společnosti SERVIND s.r.o. 
 
Společnost SERVIND s.r.o. patří od roku 1992 k nejvýznamnějším dodavatelům autoopravárenských laků, 
příslušenství a vybavení autolakoven v České republice. Prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA 
s.r.o. je od roku 1993 úspěšně zastoupena i na slovenském trhu. 
 
Jako přední dodavatel významným autorizovaným servisům i nezávislým autolakovnám společnost Servind 
spolupracuje převážně s dodavateli, kteří celosvětově určují oborové trendy a přinášejí nejnovější technologie. 
Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku tak má pro prémiové laky německé společnosti Standox, finského 
výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka, spotřebního materiálu a vybavení do autolakoven Colad, lakovacích a 
sušicích kabin Lutro, Blowtherm a Termomeccanica GL či sušicích robotů Symach, které pracují na revolučním 
principu katalytické reakce. Od roku 2015 SERVIND rozšířil své portfolio o oblast karosářských oprav, kde se 
opírá o zastoupení švédské firmy CAR-O-LINER, která nabízí sofistikované rovnací stolice, unikátní měřicí 
systémy a obsáhlá data většiny automobilových producentů pro zjištění rozsahu poškození karoserie po havárii 
a jejich následnou opravu, svářeček a dalšího vybavení. V České republice patří tuchoměřická společnost k 
největším distributorům stříkací techniky SATA, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Drester, profesionální 
chemie a autokosmetiky Flowey, pracovní kosmetiky Deb Stoko a mnoha dalších. 
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Pole působnosti společnosti se postupně rozšířilo také do oblasti prvovýroby automobilů a subdodavatelského 
odvětví. V souvislosti s rozšířením sortimentu o široké spektrum průmyslových laků jsou nedílnou součástí 
struktury klientů i významné průmyslové podniky v oboru kolejových vozidel, strojírenství a nábytkářského 
průmyslu. V současné době průmyslová divize tvoří polovinu obratu společnosti. 

Mimo vysoce kvalitních produktů a pokrokových technologií získávají zákazníci i širokou škálu služeb na vysoké 
profesionální úrovni. Předností společnosti je komplexnost nabídky na jednom místě a poskytování služeb 
uzpůsobených na míru konkrétnímu zákazníkovi. Ve vlastním lakařském a karosářském tréninkovém centru 
jsou organizovány pravidelná školení a semináře, které informují o pokrokových technologických postupech a 
nejnovějších produktech s cílem zvýšení kvality a ekonomiky provozu u zákazníků. Poskytovaný poradenský 
servis zahrnuje např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a postupů, technického vybavení a 
hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu, pomoc při řešení ekologických otázek, 
bezpečnosti práce a jiné. Stejná hladina poradenství je držena i v oblasti karosářských oprav. Nedílnou součástí 
služeb je odborný záruční a pozáruční servis nářadí a zařízení ze sortimentu společnosti. 

V roce 2012 společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla u této příležitosti 
otevřena nová centrála v Tuchoměřicích nedaleko Letiště Václava Havla v Praze, a to včetně nejmodernějšího 
tréninkového centra ve střední a východní Evropě. 

V roce 2016 si společnost Servind jako svého autorizovaného distributora olejů a maziv do segmentu 
autorizovaných servisů v České republice a na Slovensku zvolila společnost Castrol. 

V současné době pracuje ve společnosti 160 zaměstnanců po celé České republice. Dalších 30 spolupracovníků 
působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a 
certifikátu pro oblast životního prostředí ISO 14001. 


