Bona slibeteknik –
maskiner og tilbehør
Nøglen til et godt sliberesultat ligger i den perfekte kombination af maskiner og slibemateriale.
Bona’s gulvafslibningsprodukter leverer ikke bare helt optimale resultater men er også udviklet
til maksimal effektivitet – ergonomi og sikkerhed.
Med støvfri gulvafslibning stræbes efter at finde nye metoder til forbedring af arbejdsmiljøet
og med præsentationen af Bona FlexiSand Prosystem og Bona PowerDrive, verdens første
slibesystem med rotationsslibning til rent træ, sættes en helt ny grænse for holdbar innovation.
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Gulvafslibning
Støvfri gulvafslibning

Bona DCS 70 er en transportabel støvsugerenhed med 2 trinscyklon der sammen
med et polyesterfilter renser luften. Det helt tætte system hindrer støvet i at slippe
ud når posen skal tømmes, hvilket sikrer en støvfri proces. Bona DCS 70 er nem at
transportere takket være det ergonomiske håndtag og de store hjul.

Bona DCS 70

230 V

128075n

1 stk.

Longopac støvpose f DCS 70

Bona DCS – Longopac

20 m

12539001

1 stk.

Adapter til Lägler Hummel, Elf og Profit

Bona DCS – adapter kit 1
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Lägler/
Hummel

12539910

1 stk.

• Ren luft (0,1mg/m3 støv. De fleste
europæiske lande har en grænseværdi
på 2,0mg/m3)
• Holdbare filtre – enkle at rengøre
• *2 trinscyklon der sammen med et
polyesterfilter renser luften i 3 trin
• Hepafilter opsuger de mindste partikler
• Støvposen skal tømmes sjældnere end
normalt
• Helt tæt system – intet støv slipper ud
ved poseskift
• Kompatibel med alle Bonamaskiner
samt de fleste andre fabrikater
• Robust kvalitet med indbygget
timetæller og strømudtag.
• Vægt 45 kg

Gulvafslibning
Støvfri gulvafslibning

Adapter til Lägler Flip

Bona DCS – adapter kit 2

Lägler/Flip

12539920

1 stk.

Båndslibemaskiner
Kraftfuld og effektiv båndslibemaskine til de tunge opgaver. Unikt system med
remskift på valseremskiven giver mulighed for 2 hastigheder på slibevalsen. Trinløst
valsetryk garanterer optimal slibekvalitet på alle træsorter. Tung valse med stor
diameter maksimerer kontakten mellem slibemateriale og gulv. Kræver 16 amp.
sikring.

Bona Belt HD

200x750 mm

1280200HD

1 stk.

•
•
•
•
•
•

2 hastigheder
Integreret transporthåndtag
Stor plan slibevalse
Kraftfuld motor 2,9 kw.
Enkel tilslutning til DCS
85 kg

Bona Belt er en kraftig båndslibemaskine udviklet til at udføre de største opgaver.
Enkel at justere, selv under drift. Hurtig adskillelse og montering gør maskinen nem
at transportere.
Ergonomisk håndtag forenkler arbejdet med at hæve og sænke valsen. Enkelt at
skifte slibebånd. Easy start motoren sørger for at maskinen altid starter – selv med
automatsikringer.

Bona Belt

250x750 mm

128020250

1 stk.

•
•
•
•
•

1 fase – Easy Start
Indkapslet valse
Effektiv støvsuger
Transportvogn kan monteres
75 kg
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Gulvafslibning
Båndslibemaskiner

Bona Belt Lite er en båndslibemaskine til mindre opgaver og begrænset plads.
Perfekt sammenhæng mellem styrke og størrelse gør at maskinen kan anvendes
overalt. Lav vægt – kræver kun lille startstrøm.

Bona Belt Lite

200 x750 mm

1280200LT

1 stk.

•
•
•
•

Enkel at manøvrere i små rum
Patenteret båndmontering
2,2 kw
60 kg

Designet til udlejning og DIY. Kompakt udførelse der egner sig til små rum. Enkel og
sikker i brug.

Bona Scorpion

200X480 mm

1280480

1 stk.*

• Kompakt design
• Enkel at anvende
• 45 kg

Båndslibemaskine med transportabel støvsugerenhed. Til udlejnings-markedet.
Kraftig motor effektiv støvopsugning. Til slibning af alle træsorter

Bona Scorpion DCS

Ekstra vægt
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4

200x480 mm

1280480DCS

1 stk.*

Belt, 7 kg

12991110

1 stk.

• Smidig konstruktion
• Ideel til udlejning.
• 52 kg

Gulvafslibning
Båndslibemaskiner

Transportvogn til Bona Belt.

Transportvogn

till Bona Belt

12995022

1 stk.

Engangsstøvpose i Hepa certificeret fleece. Samler støvet effektivt. Limede tætte
samlinger. Passer til Bona Belt

Engangsstøvpose

till Bona Belt

12905022

3 stk.

• Klassificeret DIN 53438 svært antændelig
• Effektiv støvopsamling

Kantslibemaskiner

Bona Edge XL er en kraftig kantslibemaskine med 230 mm næb. Til effektiv
kantslibning.
Ergonomisk kompakt design med stilbare håndtag.

Bona Edge XL

(Bona Edge)

Ø178 mm

128023

1 stk.

•
•
•
•
•
•
•

Robust konstruktion
Kraftig motor 2 kw.; høj slibekapacitet
Enkel indstilling af hjul
Integreret bærehåndtag
Indbygget halogen belysning
Tandrem adskilt fra sug
15,5 kg

*Bestillingsvare

5

Gulvafslibning
Kantslibemaskiner
Bona Edge er, på trods af den lave vægt en meget kraftfuld kantsliber. Prisvindende
kompakt design – enestående balance og kontrol. Tandrem adskilt fra støvsug sikrer
optimal støvopsugning.

Bona Edge (Bona Edge 130)

Ø178 mm

128022

1 stk.

• 130 mm næb
• Robust konstrution
• Høj slibekapacitet, 3000 omdr. på
skiven
• Enkel og sikker at manøvrere
• Indbygget halogenbelysning
• 15 kg

Bona CombiEdge er en produktiv lille kantsliber, med 2 letudskiftelige næb på 130
og 330 mm. Det korte næb er ideelt til afslibning på trapper og svært tilgængelige
steder. Det lange næb rækker ind under de fleste radiatorer.

Bona CombiEdge

130 mm næb,
Ø150 mm

1280150

1 stk.

130 + 330
mm næb

1280150KL

1 stk.

330 mm næb
(løst)

1280150LA

1 stk.

•
•
•
•

Integreret LED belysning
1150 W motor
3300 omdr. på slibeskiven
7,9 kg

Bona DualEdge har et unikt design med 2 modsat roterende slibeskiver på hver
100 mm.
Maskinen behøver kun meget lidt tryk for at arbejde effektivt. De modsat roterende
slibeskiver sletter af sig selv evt. sliberidser. Ideel till anvendelse med FlexiSand
Power Drive

Bona DualEdge

2 x Ø100 mm

1280100dual

1 stk.

•
•
•
•
•

2 100 mm slibeskiver
155 mm næb
Integreret LED belysning
4800 omdr. på slibeskiverne
12 kg

Engangsstøvpose i HEPA certificeret fleece til Bona Edge. Samler støvet effektivt.
Limede tætte samlinger.

Engangsstøvpose
*Bestillingsvare
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600 x 300 mm,
fleece, till Edge

12992011

2 stk.

• Klassificeret DIN 53428 sært antændelig
• Limede samlinger

Gulvafslibning
Rondelslibemaskiner

Bona FlexiSand 1.5 er en meget kraftig rondelsliber beregnet til alle slibe og
poleringsopgaver. Monteret med Bona Power Drive kan slibes til trærent, enkelt og
sikkert uden risiko for kutterslag.

Bona FlexiSand 1.5

Ø407

12808115

1 stk.

• Optimal gearing for slibning af trægulve;
147 omdr./min.
• Kraftig motor, 1 hastighed, 1,5 KW
• Standarddrivskive inkluderet
• Enkel. ergonomisk drift
• Eludtag til tilbehør
• Store hjul – nem transport
• Trinløst, sammenfoldeligt håndtag
• 45 kg

Bona Power Drive er en 4D drivskive konstrueret til Bona FlexiSand 1.5. Power
Drive giver mulighed for slibning til trærent – alene med rondelmaskinen. Med
tandhjulsdrevne slibeskiver mere end fordobles omdrejningsantallet. Dette giver en
meget effektiv afslibning. Med Power Drive minimeres kantslibningen da der slibes
helt ind til 2-3 cm fra væggen.

Bona Power Drive

4 x Ø150 mm

12312540

1 stk.

•
•
•
•

Tvangsdrevne slibeskiver
Minimerer kantslibning
Meget manøvredygtig
Sliber til rent træ med Bona 8700
Keramiske rondeller

LED lampe til montering på Bona FlexiSand 1.5

Bona FlexiSand - lampe

2 stk LED
55 W

12319000

1 stk.
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Gulvafslibning
Rondelslibemaskiner

Bona Quadro Disc. Drivskive uden tvangsdrev. Optimal til finslibning.

Bona FlexiSand Quattro Disc

4 x Ø150 mm

12312530

1 stk.

Bagskive til Power Drive og Quadro disc

Bona FlexiSand bagskive

Ø150 mm

12312014

1 stk.

Bona Multidisc. Drivskive med 6 stk. 125mm bagskiver. Uden tvangsdrev. Anvendes
hvor der stilles ekstreme krav til sliberesultatet. F.eks. ved indfarvning og oliering med
pigmenterede olier.

Bona FlexiSand - Multidisc

6 x Ø125 mm

12312520

1 stk.

Bagskive til Multidisc

Bona FlexiSand bagskive til Multidisc

Ø125 mm

12312013

1 stk.

Standard drivskive til pads og net

Bona FlexiSand - standard
drivskive
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407 mm

12312501

1 stk.

Gulvafslibning
Rondelslibemaskiner

Bona Diamond Disc, stålbagskive monteret med diamantsegmenter. Anvendes til
slibning af beton og spartlede gulve. Beholder skarpheden i hele levetiden.

Bona FlexiSand Diamond Disc

Til betongulve

12312550

1 stk.

Bona PCD Disc; stålbagskive monteret med PCD-segmenter. Fjerner lim, farve og
tæpperester.

Bona FlexiSand - PCD Disc

Til lim og
tæpperester

12312560

1 stk.

Slibeartikler

Rondeller og ruller.
Traditionelt sort, økonomisk slibemateriale

Bona 8100 Sic sort

Bånd, rondeller og ruller.
Højkvalitets slibemateriale specielt udviklet til slibning af trægulve.
Bona 8300 AS har en unik bestrøning i et mix af zirkon og siliconcarbid samt en
antistatisk coatning der er varmeresistent og modvirker at slibestøvet pakker i
materialet.

Bona 8300 Antistatic blå
*Bestillingsvare
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Gulvafslibning
Slibeartikler

Bånd K16.
Traditionelle røde slibebånd. Gode til opretning af gamle plankegulve samt afslibning
af fernis.

Bona 8500 Alox rød

Bånd, rondeller og ruller.
Ekstremt aggressivt slibemateriale i K36 og K50. Udviklet til afslibning af hårde lakker
og overflader. Helt uovertruffen standtid. Effektiv og tidsbesparende gulvafslibning.

Bona 8700 Ceramic AS grå

System med 150 mm rondeller. Udviklet til mellemslibning af meget hårde lakker
der ikke kan slibes med traditionelt slibemateriale. For eksempel fabrikslakeret
lamelparket hvor det hidtil har været meget vanskeligt at danne vedhæftning.
De ekstremt hårde diamantkorn bider på alt og sikrer hurtig sikker afslibning.
• 150 mm Diamantrondel K240 (min 100 m2)
• 150 mm Mellemlægsskive
• 150 mm Cleaning Disc (fjerner det fine slibestøv efter støvsugning)

Bona Diamond Abrasives
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Vedligeholdelse
Bona Deep Clean System

Bona Power Scrubber er en kompakt, kraftfuld skuremaskine udviklet til professionel
rengøring af trægulve. Ved anvendelse af Bona Deep Clean Solution fjernes med
lethed hårdfør snavs og fedt fra både olierede og lakerede trægulve. De to modsat
roterende børster rengør i dybden, selv på børstet parket og trægulve med fasede
kanter. Gummi sugemundstykkerne sørger for effektiv opsamling af spildevandet.

Bona PowerScrubber™

12802

1 stk.

• Kompakt design muliggør rengøring i
små rum
• Anvender den rette mængde
rengøringsmiddel.
• Stor 10 ltr. tank
• Enkel at fylde, tømme og rengøre
• Store transporthjul
• 2 tanksystem
• 35 kg

Bona Deep Clean Solution er et koncentreret rengøringsmiddel for grundig,
dybderengøring af trægulve. Den unikke formel giver optimal og effektiv rengøring
af trægulve, fjerner endda hælemærker mv. Giver f.eks. matte olierede gulve nyt
liv. Grundrengør gulvene inden påføring af grund eller plejeolie. Anvendes i Bona
Power Scrubber eller andre vaskemaskiner. Kan også anvendes til manuel rengøring.
Anvendes aldrig ufortyndet!

• Efterlader ingen rester og
rande
• Specielt udviklet til rengøring af
trægulve
• Effektivt til både lakerede og
olierede trægulve.

• Fortynding:
Lakerede gulve.
Tilsæt 1 ltr. (10%) Bona Deep Clean
Solution til tanken på Bona Power
Scrubber og fyld op med vand.
Olierede gulve.

Bona Deep Clean Solution

Skurebørste

Sugebjælke

1132 ds

3 x 5 ltr.

Hvid normal

128021b

2 stk.

Rød grov

128021br

2 stk.

128021su

2 stk.

Tilsæt 0,5 ltr. (5%) Bona Deep Clean
Solution til tanken på Bona Power
Scrubber og fyld op med vand.
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Passion for trægulve
Siden grundlæggelsen i 1919 er Bona blevet markedsledende med et unikt
system for montering – overfladebehandling og renovering af trægulve. Takket
være datterselskaber og distributører i mere end 70 lande verden over er der nær
kontakt med såvel forhandlere som håndværkere.
Bona’s store engagement og passion for trægulve giver mulighed for at tilbyde
varige og bæredygtige resultater der opfylder alle trægulvets behov hos fagfolk
og private.
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Industrivej 6
DK-8260 Viby J
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DK-9000 Aalborg
Tel: +45 98 15 17 77

