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GulvslipingBona FlexiSand 1.5/1.9     

Teknisk datablad

Bona FlexiSand er en kraftig og fleksibel slipemaskin som kan utstyres med flere 
forskjellige typer føringskiver for mange typer sliping på ulike overflater. Maskinen er 
tilgjengelig i to versjoner med forskjellig motorkraft, 1,5 og 1,9 kW. Med sin kraftige 
motor og robuste konstruksjon sliper den jevnt, raskt og enkelt, selv under tøffe 
forhold. Bona FlexiSand er forberedt på Bona Power Drive, en unik føringskive som 
muliggjør kraftig roterende sliping som muliggjør sliping ned til bart treverk på tre- 
eller parkettgulv.

• Kraftfull, 1-hastighetsmotor

• Enkel og ergonomisk håndtering

• Nedfellbart håndtak for minimalt plassbehov ved transport

• Store hjul for enkel transport

• Forberedt for tilkopling til Bona DCS 70 for støvfri gulvslipning

• Forberedt for Bona Power Drive

• Også for fjerning av lim- og beleggsrester på betong

Motor: 

Spenning: (+/- 5%):

Frekvens: 

Effekt: 

Max strøm:

Sikkerhetsfunksjoner:

Anbefalt sikring:

Turtall: (ubelastet)
Vekt:

Skivediameter:

Høyde/Bredde/Dybde:

1-fase
230 V ~

50 Hz

1.5/1,9 kW

8,5/11 A

10/16A overbelastningsvern (manuell 
tilbakestilling), overopphetingsvern 
(tilbakestilles automatiskt)

10A

147 rpm.

45/50 kg

407 mm (16”)

1170mm/ 490mm/ 640mm

For ytterligere tekniske data se produktmanualen.

Les maskinhåndboken og sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker maskinen.

Når maskinen brukes til sliping, må den medfølgende støvsugerslangen og støvkappen 
være montert på maskinen. Enhver støvsuger kan brukes, men for best 
støvabsorpsjon, bruk Bona DCS70. Sliping kan gjøres på mange måter med 
forskjellige føringskiver.

Før du starter maskinen, installer du riktige føringskive på maskinen. Senk håndtaket til 
en behagelig posisjon, trykk inn de røde sikkerhetsknappene og start maskinen.
For å kjøre og kontrollere maskinens bevegelser, løft og senk håndtaket med svært 
små bevegelser. Når håndtaket forsiktig presses ned, flyttes maskinen til venstre. Løft 
håndtaket forsiktig og maskinen beveger seg til høyre.
Hvis du bruker denne typen maskin for første gang, anbefaler vi sterkt en prøvekjøring 
med en hvit pad for å bli kjent med kvernen. Den hvite paden gir minst motstand. Når 
du får en følelse av hvordan maskinen fungerer, kan du fortsette med sandpapir/
grovere pads.

Ved sliping med Bona PowerDrive felles håndtaket bare ned et par grader til man hører 
at sikkerhetsbryteren klikker. La håndtaket stå slik under slipingen. PowerDrive skivens 
kontra-roterende funksjon gjør at ingen styring opp og ned med håndtaket er 
nødvendig. Man kan kun skyve maskinen i den retning man vil.
Man behøver ikke å gå i en bestemt retning. Men hvis Bona PowerDrive brukes med 
korning 36-60, er det viktig å stå bak maskinen og kjøre den fremover og bakover. For 
for å sikre at hele gulvet er jevnt slipt, er det viktig med en systematisk tilnærming. 
Først i en retning langs gulvet, deretter den andre vinkelrett dersom dette er 
nødvendig. Avslutt alltid så sant mulig med sliping i treverkets lengderetning.

Tekn i ske data 

Bruk
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Gulvsliping

Før bruk må en føringskive monteres på maskinen. Flere forskjellige føringskiver er 
tilgjengelige for ulike typer slipeoppgaver. Den mest allsidige skiven, Bona Pad 
Drive, kommer med maskinen. Ved montering av føringskive, vipp maskinen tilbake 
og plasser drivplaten mot midten av drivakselen under FlexiSand. Vri føringskiven 
mot urviseren til den låser. Også støvkappe er inkludert og følger maskinen ved kjøp. 
For installasjon av Bona Power Drive, se separate instruksjoner.

Artikkel Bruksområde 
Anbefalt
verktøy/utstyr

Bona Pad Drive, 16” 

Standard, Inkludert 
ved leveransen

Art. nr. 900154

Standard skive for en 
rekke jobber. Utstyrt med 
egnet pad til rengjøring, 
oljing, polering og sliping, 
behandlede og 
ubehandlede treflater.

Bona Gulvpads 

Bona Slipenett
Bona Scrad System 

Bona WoolPad (ullpad) 

Bona Power Drive 

4 x 150 mm 

Art. nr. 900152

Tannhjulsdreven skive 
med 4 sektorer for 

kraftfull sliping. Fjerner 
gammel lakk og olje 

samtidig. 

Bona 8700 Sliperondeller
Bona 8300 Sliperondeller
Diamantsliperondeller
Bona mellomleggsrondeller

Bona Quattro Disc 

4 x 150 mm 

Art. nr. 900153

Finsliping av tregulv. 

For avsluttende sliping 

etter gulvsliping.

Bona 8300 Sliperondeller
Diamantsliperondeller
Bona mellomleggsrondeller

Bona Multi Disc 

6 x 125 mm 

Art. nr. ASO312520 

Bona 8300 Sliperondeller
Diamantsliperondeller
Bona mellomleggsrondeller

Bona PCD Disc 

5 segmenter inkludert

Art. nr. ASO312560 

Rengjøring av betonggolv 

og andre harde gulv. Tar 

effektivt bort limrester, 

skumbakside fra tepper, 
epoxy, maling mm. 

PCD segmenter

Bona Diamond Disc 5 

segmenter inkludert

Art. nr. 900155

Tar bort slagg fra 

utjevningsmasser og 

betong. Kan også brukes 

for å jevne gulvet etter

bruk av PCD Disc. 

Diamant segmenter

Føringskiver

Finsliping av tregulv. 

For avsluttende sliping 

etter gulvsliping.
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Bona Ekstra vekter 
for FlexiSand 1,9

Art. nr. 900171

Gir ytterligere vekt og 
med det effekt på 
slipeprosessen med 
Flexisand 1,9
Vekt: 15 kg

Bona PowerDrive NEB

 Art. nr. 900168

Samme funkjon som 
standard PD, men med 
mulighet for utskiftbare 
sektorer for børsting av 
gulv 

Bona Stålbørster
Bona Tynexbørster
Bona Borrelåssektorer




