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To valsebredder
– 200 eller 250 mm
Ergonomisk håndtak for
heving og senking av valsen

Høy-effektivt støvavsug

Easy-start

Lett å bruke

Transporthjul for
enkel transport

Kompakt design

Forberedt for
støvfri sliping

Bona Slipemaskiner

ELITELAGET

Bona Belt
Kraftig sliping i alle situasjoner
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Sliping

Bona Belt
Kraftig sliping i alle situasjoner
Den kompakte designen gjør Bona Belt enkel å
manøvrere og de spesialdesignede transport hjulene gjør
maskinen lett å transportere i mellom jobber. Kraftig og
effektiv med to valgfrie valsebredder, 200 og 250 mm, er
dette til en allsidig båndsliper til mange formål. Maskinen
kan demonteres og settes sammen igjen raskt og enkelt.
Easy start funksjonen sikrer pålitelig oppstart under alle
forhold. Bona Belt har et meget effektivt avsug som
minimerer støvplagen. For optimal støvreduksjon, er
Bona Belt kompatibel med Bona DCS 70 (Bona Dust
Containment System).
Bruk

For sliping av alle tre- og parkettgulv
Fordeler

• Meget tilpasningsdyktig
• Kompakt design gjør maskinen lett å bruke og
transportere

Easy-start bryter

Ergonomisk håndtak

• Unik konstruksjon med enkelt skifte av valse i enten
200 mm eller 250 mm bredde
• Ergonoisk designet håndtak for heving og
senking av valsen
• Meget effektivt støvavsug
• Slipebåndet kan justeres fra toppen av valsehuset
• Stort side- og frontdeksel gir enkel tilgang til
overvalsen og slipevalsen.
• Transportvogn for enkel transport mellom arbeidsteder
• Forberedt for DCS

For optimalt støvavsug
bruk Bona DCS 70

Techniske data

Valsebredde:

200 mm alt. 250 mm

Slipebånd:

200 x 750 mm alt. 250 x 750 mm
Muliggjør 1-punkt start
1-fase 2.2 KW
74 kg
< 2 mg / m³ luft
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