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Bona FlexiSand 1,5

Kombinert slipe- pusse- og poleringsmaskin
Produktbeskrivelse:
Bona FlexiSand 1.5 er en kraftig og fleksibel maskin som kan utstyres
med flere typer utstyrsskiver for utførelsen av en rekke ulike gulvarbeider.
Med sin kraftige 1,5 kW motor og robuste konstruksjon utfører den selv
de mest krevende og tunge slipeoppgaver. Det kraftige håndtaket gir
deg god styring og enkel manøvrering selv på vanskelig tilgjengelige
steder. Bona FlexiSand 1.5 er forberedt for Bona Power Drive, en unik
flerskive med 4 sektorer som gir effektiv, retningsuavhengig sliping
også helt ned til bart treverk.
Egenskaper
• Kraftig, en-hastighets motor
• Enkel og ergonomisk betjening
• Sammenleggbart håndtak tar minimal plass ved transport
• Store hjul for enkel transport
• Kobles med Bona DCS 70 for støvfri sliping
• Forberedt på Bona Power Drive
Tekniske data:
• Motor				1-fase
Avbildet LED belysning er ekstrautstyr
• Spenning 				230 V~
• Frekvens		
		
50 Hz
• Motorstyrke				1.5 kW
• Sikkerhet				
10A overbelastningsvern (manuelt), termosikring av motor 			
					(Automatisk)
• Anbefalt sikring			10A
• Hastighet (ubelastet)			
147 rpm.
• Vekt					45 kg
• Skivediameter			407mm (16”)
• Høyde, bredde, lengde		
1170x490x640mm
Utstyrskiver
Artikkel

Bruksområde

Utstyr

Føringsskive for pads.
Inkludert ved levering

For skuring, polering og
oljing. Også for slipenett
for finsliping.

Gulvpads av alle typer
3M Scotch Mesh slipenett
Bona ullpad
3M SPP pads

Bona Power Drive
4x150 mm

Tvangsdrevet rondellskive
for sliping, pussing og
nedmatting

Bona 8700
Bona 8300
Bone Diamantslip

Bona Quatro Disc

For finsliping og toppfinish.

Bona 8700
Bona 8300
Bone Diamantslip
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Før bruk må en utstyrskive settes på maskinen. Flere forskjellige typer kan brukes avhengig av uppgavens art. Den
mest allsidige skiven for bruk med pads og slipenett medfølger maskinen ved kjøp. For å montere på en skive må
maskinen vippes bakover og skiven vris på bajonetten. Vri mot klokken til skiven stopper og låses. For montering av
Bona Power Drive - se egen instruksjon for Power Drive.
Bruksanvisning
Les nøye gjennom hele maskinen bruksanvisningen og merk deg sikkerhetsanvisningene før du bruker den. Når
maskinen anvendes til sliping, bør støvsugerslangen og støvkappen settes på. Enhver støvsugeren kan brukes,
men for optimalt støvavsug anbefaler vi bruk av Bona DCS 70. Sliping kan gjøres på en rekke måter, ved hjelp av
ulike utstyrskiver og slipeprodukter.
Før du starter maskinen, senk håndtaket til en komfortabel arbeidsstilling. Start maskinen. For å kontrollere maskinen,
løfter eller senker du håndtaket i små bevegelser. Ved å trykke håndtaket lett nedover legges mer vekt på baksiden
av skiven, noe som vil bevege maskin til venstre. Løft håndtaket litt, og maskinen vil gå til høyre.
Hvis du er ny på denne type maskin vi anbefaler på det sterkeste at du gjør deg kjent med den ved å bruke den
sammen med føringsskiven for pads påsatt en hvit nylon pad. Først når du har en følelse av hvordan maskinen
oppfører seg kan du begynne å bruke den med slipemidler.
Sliping kan gjøres i hvilken som helst retning, men jobb systematisk for å sikre en konsekvent og jevnt resultat. For
tregulv anbefaler vi å først slipe på tvers, deretter langs treverkets lengderetning.
Generell Informasjon:
Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og
erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det
omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som
oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold
utenfor vår kontroll.
Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller skal alltid
prøvepåføring utføres.
Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endinger i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel.
Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon
DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.

Smestadveien 5, 0376 Oslo, NORWAY
Tlf: (+47)22 92 45 45 – Fax: (+47) 22 49 49 68
E-mail: info@gulvkompagniet.no
www.gulvkompagniet.no

