Bona Flexi Sand 1.9
Tehnični list

Bona Flexi Sand 1.9 je močan stroj, ki je lahko opremljen z vrsto različnih krožnikov, ki
nudijo veliko različnih možnosti za pripravo tal, vse od finega brušenja lesa do brušenja
betona. Zaradi 1.9kW močnega motorja in robustne konstrukcije teče gladko tudi pri
opravljanju najtežjih opravil. Bona FlexiSand 1.9 je pripravljen za Bona Power Drive,
unikaten krožnik, ki dopušča močno krožno brušenje do golega lesa.
• 25% močnješi in težji v primerjavi z Flexisand 1.5
• Lahka in ergonomičem za upravljanje
• Pripravljen za zadrževanje prahu
• Zložljiva ročica za priročen transport
• Velika kolesa za lažje premikanje
• Vtičnica za dodatno opremo
• Združljiv s krožnikom Bona Power Drive
• Efektivno brušenje betona s krožnikom Bona Concrete Disc

Tehnični podatki

Tip motorja:

1 fazni

Napetost (+/- 5%):

230 V ~

Frekvenca:

50 Hz

Moč:

1,9 kW

Nazivni tok:

11A
16A stikalo preobremenitve (ročna nastavitev)

Varnostne naprave:

Toplotna zaščita motorja (avtomatski izklop)

Priporočena varovalka:

16 A

Brusilna hitrost diska:

147 obratov na minuto

(neobremenjeno)
Skupna teža:

50 kg

Premer diska:

407 mm (16 ")

Višina / Širina / Globina

1170mm / 490mm / 640mm

Krožniki
Pred uporabo mora biti krožnik za brušenje pritrjen na stroj. Za ta stroj obstaja več različnih
krožnikov, za različna brusna opravila. Najbolj vsestranski disk Bona Pad Drive je vključen
ob dobavi.

Za namestitev krožnika, nagnite stroj nazaj in namestite krožnik proti sredinski osi in
krožnik obrnite v levo, dokler se ne pritrdi in zaklene. Za montažo Bona Power Drive-a,
glejte ločena navodila.
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Artikel
Bona Pad Drive 16''
Standard – vključen
ob dostavi
Št. artikla:
ASO312501
Bona Power Drive
4 x 150 mm

Št. artikla:
ASO312540
Bona Quattro Disc
4 x 150 mm

Aplikacija
Standardni krožnik
za veliko različnih
opravil. Če ga
opremite s pravilnim
padom lahko čistite,
brusite, oljite, polirate

Bona Naylon Pad
Bona Screen
Bona Scrad System
Bona WoolPad
Bona krpe

Krožnik za močno
brušenje močno
brušenje golega
lesa. Odstrani star
lak in barvne
premaze, hkrati pa
izravna površino za
popolnoma gladek
zaključek

Bona 8700 brusni
papir
Bona 8300 brusni
papir
Bona Diamond
brusni papir
Bona Intermediate
pad-i

Fino brušenje
lesenih tal. Primeren
za končno brušenje
po tračnem brušenju.

Bona 8300 brusni
papir
Bona Diamond
brusni papir
Bona Intermediate
Pad-i

Fino brušenje
lesenih tal. Primeren
za končno brušenje
po tračnem brušenju.

Bona 8300 brusni
papir
Bona Diamond
brusni papir
Bona Intermediate
Pad-i

Krožnik za različne
vrste brušenja
betona

Diamond Segment
PCD Split Segment
PCD Maxi segment

Št. artikla:
ASO312530
Bona Mulit Disc
6 x 125 mm
Št. artikla:
ASO312520
Bona Concrete Disc

Priporočeni brusni
papir, oprema

Št. artikla:
ASO312570

Navodila
Pozorno preberite celoten priročnik za uporabo stroja za in upoštevajte varnostna
navodila pred uporabo te naprave.
Kadar se uporablja za brušenje, naj bo cev sesalnika vezana na stroj. Priključi se lahko
katerakoli sesalna enota, vendar je za optimalno zbiranje prahu potrebno priključiti sesalnik
Bona DCS 70. Brušenje je možno opraviti na različne načine, z različnimi krožniki in
brusnimi papirji.
Preden prižgete stroj, spustite ročico kolikor je to mogoče, da dosežete udoben delovni
položaj. Prižgite stroj.
Za nadzor stroja, dvignite ali spustite ročico v majhnih korakih. S rahlim pritiskom na ročico
navzdol se prenese več teže na zadnje plošče in zato se stroj premakne v levo. Če rahlo
dvignite ročaj se bo stroj premaknil v desno.
Če stroj uporabljate prvič in ga ne poznate, vam priporočamo da se z njim najprej
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seznanite in ga poskusite uporabiti z belim najlonskim pad-om. Ko pridobite pravi občutek,
pa nadaljujete z bolj grobimi brusilnimi papirji.
Kadar brusite lesena tla z FlexiSand-om, vam ni potrebno razmišljati v kateri smeri boste
brusili. Naprej, nazaj, levo ali desno – to je odvisno od vas. Da zagotovite enakomerno
pobrušeno površino, pa je smiselno brusiti po nekem sistemu. Najprej v eni smeri preko
sobe, potem pa še v drugi smeri.
Bona Scrad je pritrjen direktno na najlonski pad, ki je postavljen pod montažno ploščo in je
zavarovan z njegovimi krilci.
Bona Screen je najbolje pritrjen na pritrdilno ploščo preko blazinice. Postavite ga na tla,
preko pada in na pritrdilno ploščo. FlexiSand postavite v center ohišja nad to blazino in na
vrhu montažno ploščo. Postavite Flexisand s središčem stroja na vrhu plošč in prižgite stroj
za sekundo.

Čiščenje
Za čiščenje uporabite enega od čistilnih padov. Izberite pravo barvo, glede na opravilo ki
ga boste opravljali. Na lesenih tleh uporabite kar najmanj vode.

Oljenje
Pri vtiranju olja in poliranju vedno sledite navodilom proizvajalca. Po tem ko olje vtrete v les
s pad-om in po preteku ustreznega časa, okoli pad-a ovijte čisto krpo in začnite polirati
površino dokler ne dosežete željenega rezultata.

OPOZORILO
Tveganje za samovžig. Uporabljene cunje, krpe in podobno je potrebno postaviti v vodo ali
kovinske vsebnike.

Nasvet
Če niste izkušeni, prvič preizkusite stroj z belim pad-om. Trenje bo nizko in straoj bo lažje
kontrolirati. Nižje kot spustite ročico, lažje obvladate stroj.
Vedno, kadar delate z oljem morate stroj očistiti, saj lahko material, ki se nabere pod
strojem pri naslednji uporabi stroja uniči površino, ki jo boste obdelali. Npr: Ostanki olja
lahko pokvarijo oprijem laka pri naslednjem brušenju.
Kabel vedno ohranjajte čist in nepoškodovan. Pri uporabi začšitnega stikala, ga priključite v
stensko vtičnico, tako da zavaruje kabel in stroj. Mikro odklopnik na spodnjem delu je tam
zato, da prepreči stroju zagon, če je ročka v navpičnem položaju.
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