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TEST

Perfect schuren met machine 
van 970 gram 
En dan, op een zeker moment, ontdekt een tester het genot van het schuren. “Het trillen kun je bijna 
lekker noemen. En dan dat relaxte zoemen. Je wordt er helemaal zen van. Of klinkt dat achterlijk?” “Ja, 
dat klinkt heel vreemd.” “Oké, dat moet dan maar. Je wordt er heel rustig van.” “Maar om dat nou zen 
te noemen?” Tja. Uiteindelijk nemen we een serieuze test af. Dan moet je je niet laten afleiden door 
randzaken. Want trillen blijft trillen en ook deze Mirka Delta zoemt niet zo verfijnd als bijen in een 
volkstuintje. Maar wat ligt dat apparaat lekker in de hand.

TON BEIJK & JAAP VAN RIJN
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Perfect schuren met machine 
van 970 gram 

Sportwagen
Als we een vers Abranet Ace P80-padje aan de zool 

vastklitten en de machine op de relatief zachte 

verflaag zetten - wat blijkt uit een nagelproefje - dan 

trekt de hagelnieuwe Mirka DEOS 663 behoorlijk. De 

oorzaak: de schuuruitslag van 3 mm in combinatie 

met het scherpe padje. Die uitslag is meer dan wat 

vergelijkbare concurrenten bieden, dus dat is 

wennen. We moeten even een stukje schuren voordat 

de machine wat minder agressief aangrijpt en we 

beter aanvoelen hoe je met de delta moet werken: 

niet vol gas van start gaan maar langzaam het aantal 

toeren op te voeren. Eenmaal gewend aan deze 

koolborstelloze lichtgewicht bevalt de geweldige 

ergonomie. We merken ook dat de schuurder slechts 

10 centimeter hoog is. Deze machine verhoudt zich 

met de hoge delta’s van de concurrentie als een SUV 

tot een sportwagen. Maar dan wel een waarmee je 

comfortabel meters maakt. We hebben echt het 

gevoel dicht bij het werk met de handen te zitten en 

daardoor een gevoel van optimale controle te 

hebben. Het is geen straf om met deze Mirka ook de 

hoeken goed te schuren.
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Conclusie
“Wat moeten we hier eigenlijk over op schrij-

ven? Wil het nog een beetje geloofwaardig 

overkomen?” “Laten we maar een boterhamme-

tje gaan eten. Wij kunnen er ook niets aan doen 

dat ze tegenwoordig van zulk achterlijk goed 

gereedschap maken.” Ons advies, derhalve: 

probeer de Mirka zelf een keer goed uit. Dan 

kunnen wij het zwijgen ertoe doen. 

Het verwijderen van een oude, keiharde verflaag 

saneert de Mirka opvallend rap. Behalve dat de 

machine gelijkmatig en snel afneemt, wordt ook de 

schuurstof goed afgevoerd. De afgegeven trillingen 

zijn goed te verteren, de geluidsproductie is 

beschaafd te noemen. Wie zeker wil weten dat de 

geproduceerde trillingen niet schadelijk zijn, maakt 

gebruik van de app MyMirka. De machine beschikt 

over een geïntegreerde trillingssensor en Bluetooth-

technologie waarmee je informatie via de 

smartphone over trillingen en snelheden kunt 

bijhouden. Trilt de machine te veel, dan kun je dit 

euvel bijsturen. Deze techniek is vooral zinvol voor 

collega’s die veel schuurwerk verrichten.

Vermogen 250 watt

Toerental per minuut 5000-10.000

Schuurzool  100 x 150 x 150 mm

Schuuruitslag  3 mm

Geluid 8 dB(A)

Communicatie Bluetooth

Gewicht 970 g

Adviesprijs € 399 exclusief btw

TECHNISCHE SPECIFICATIES MIRKA DEOS 663
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Of we Mirka Iridium-schuurschijven 
150 mm willen uitproberen. Omdat 
het uniek schuurmateriaal is. Want 
in de schijven zitten 121 gaten 
voor een betere afzuiging. Ook de 
semi-open bestrooiing, een mix 
van keramische en aluminiumoxide 
korrels kan een belofte inlossen: 
sneller, efficiënter en langer schuren 
met een padje. 

Nu bieden wel meer leveranciers schuurschijven 

waarop keramische en aluminiumkorrels zitten. Het 

iridium moet dan het geheime wapen zijn. Een rondje 

internet leert dat dit harde maar breekbare zilverwit 

metaal wordt gebruikt om legeringen harder te 

maken. De schuurkorrels zouden tijdens het schuren 

minder snel breken, wat moet leiden tot snel en 

krachtig schuren. Met het blote oog is in ieder geval 

het volgende zichtbaar: de coating op de bestrooiing 

die de levensduur moet verlengen en stof beter 

afvoert. Tijdens het schuren ontstaan op het 

bewerkte oppervlak door de toegepaste bestrooiing 

multihole-patronen, kraspatronen die een goede 

hechting van verf garanderen. En ook zorgen dat het 

stof goed afgevoerd kan worden. 

Reputatie
Mirka zal bij de ontwikkeling niet over één nacht ijs 

zijn gegaan. Want het Finse bedrijf heeft in professio-

nele branches als het autoschadeherstel een reputatie 

te verliezen. Het bedrijf wil ook de vakman in de 

verbouw en de huisschilder verleiden. Mirka maakt 

met Abranet reeds een uitstekend schuurmiddel. 

Maar dat materiaal is stevig geprijsd. Iridium is 

goedkoper en lijkt op de schuurpads van de 

concurrentie. Het is dus ook een manier om 

vakmensen over te halen die van het type ‘wat de 

boer kent, lust hij wel’ zijn. De Mirka Iridium-pads zijn 

leverbaar van P40 tot en met P600. 

Rap schuren

Snel afnemen
Tot zover de huishoudelijke mededelingen. We 

pakken een soepel aanvoelend Iridium-padje en 

vouwen die dubbel. De laag blijft op zijn plek zitten. 

Vervolgens schuren we een afdakje en een deur. Het 

is en blijft lekker werken met een trillingsarme, lichte 

Mirka-excenter. Relaxt schuren we met P180 snel 

materiaal af van een relatief zachte, want driekwart 

jaar oude verflaag. P120 gaat ook super op het 

afdakje met de oude verflaag. Maar, het moet 

gezegd, met het duurdere Mirka Abranet kunnen we 

nog meer vaart maken. Ondanks dezelfde korrel voelt 

de geschuurde laag van Abranet ook wat gladder aan 

en blijft er iets minder verfstof op de schuurlaag 

achter. Beide Mirka-pads nemen wat sneller af dan 

een goedkopere pad van een ander merk.

Goedkoper
We halen de Iridium en Abranet van de 

machine en zien dat bij Abranet minder 

statisch stof aan de machine kleeft na de 

schuurklus dan die met Iridium. Zo’n open 

netstructuur werkt dus optimaal in combinatie 

met een stofzuiger. Op de Iridium-pad is wat 

fijn stof zichtbaar tussen de gaatjes. De korrels 

voelen nog scherp aan. Gezien de schuurresul-

taten en het tempo waarmee we kunnen 

schuren, is de hogere prijs van Abranet te 

rechtvaardigen. Maar wij denken dat, gezien 

de mooie schuurresultaten, veel collega’s 

genoeg werkplezier met het goedkopere 

Iridium kunnen beleven. We gaan binnenkort 

met de Mirka Delta, Abranet en Iridium een 

trap schuren, dus: wordt vervolgd, voor nog 

meer inzicht (tijdens deze test was er nog geen 

Iridium delta-schuurpapier beschikbaar).


