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Bona DCS 70
Öka din verksamhet med dammfri slipning

Bona DCS 70 har ett filter som håller länge och en dammpåse 

som kan klara åtta gånger mer damm än andra påsar. Dessa 

två funktioner gör det möjligt att arbeta betydligt längre. Det 

helt täta systemet hindrar allt damm från att komma ut när man 

byter påse, vilket garanterar en dammfri process under alla 

 arbetssteg. Nya Bona DCS 70 är också enklare att transportera 

tack vare de ergonomiska handtagen och de stora hjulen. 

Bona Belt
Slipmaskinen för de stora arbetena

Bona Belt är en kraftfull slipmaskin med en unik  konstruktion 

som gör det lätt att byta slipband, antingen 200 mm eller 

250  mm breda. För enkel transport kan den snabbt både 

monteras isär och monteras ihop. Det ergonomiskt  designade 

handtaget gör det lättare att höja och sänka slipbandet. 

 Bonas Easy-Start-Motor förenklar arbetet och gör slipjobbet 

 snabbare. En körupplevelse utöver det vanliga.

Bona FlexiDrum
Enkel att hantera och bära

Bona FlexiDrum har massor av kraft för slipningsarbeten. 

Den fungerar bäst på mindre golv med trånga hörn där du 

uppskattar en enkel hantering. Den nya Easy-Start-Motorn 

startar på en 6 ampere säkring, samtidigt som den ger dig 

all den kraft som du behöver. 

Dammfri 
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Bona Mini Edge
Valet när det gäller trappor och trösklar 

Bona Mini Edge är en lätthanterlig, lättviktig kantslipmaskin 

för slipning inte bara av kanter i rum utan också av trappor 

och trösklar. Den kommer utrustad med en integrerad 

halogenlampa och trappsläde. Bona Mini Edge vann Red Dot 

Design-priset år 2004 i en av de mest prestigefyllda tävlingarna 

inom industridesign.

Bona Edge 130
Kort sliparm för fantastisk manövrering 

Sliparmen på ny Bona Edge 130 är ca 100 mm kortare än en 

standardsliparm på 230 mm, vilket gör den mycket enklare att 

manövrera. Bona Edge 130 ger en smidig, balanserad känsla 

och du kan arbeta snabbt och enkelt. Att slipa kanter är tråkigt, 

nu går det snabbare. 

Bona Edge
En kraftfull kantslipningsmaskin med 230 eller 330 mm sliparm

Bona Edge är en av de mest kraftfulla  kanslipningsmaskinerna 

på marknaden. Kantslipning är ett hårt arbete eftersom du 

måste huka dig eller stå på knä men med Bona Edge kan du 

arbeta mycket snabbare. Bona Edge har samma prisvinnande 

ergonomiska design som Bona Mini Edge med justerbara 

handtag och integrerad lampa. 

Effektiv 

upptagning 

av damm



Bona FlexiSand 1.5
Kraftfull rotationsslipning till rent trä

Bona FlexiSand är konstruerad för användning med Bona 

Power Drive. Tillsammans revolutionerar de golvslipning till 

rent trä och ger dig möjligheten att slipa ett golv trärent med 

en lättare, smidigare slipmaskin jämfört med konventionella 

bandslipmaskiner. Maskinen är enkel att hantera, till och med 

i trånga utrymmen. 

Bona FlexiSand
Prestation och kvalitet utan kompromisser

Bona FlexiSand är en maskin med många  användningsområden 

som kan slipa, rengöra, olja eller polera trägolv. Med en 

stark tvåhastighetsmotor, ett utbytbart disksystem och en 

 ergonomisk design behöver man inte längre kompromissa när 

det gäller  prestation eller flexibilitet. Maskinen har både fällbart 

handtag och stora hjul för enkel transport.

Bona Buffer
Enkel att manövrera

Bona Buffer är perfekt för lätta och medelsvåra 

slipnings arbeten på alla typer av trägolv och enkel att 

manövrera och transportera. Bona Buffer finns också i 

en tvåhastighets version  

NYHET



Maskiner för professionell 
golvslipning
Att slipa ett trägolv innebär hårt arbete men med Bonas maskiner kan du göra det 
jobbet lättare och bespara dig besvär. Våra maskiner är lönsamma investeringar 
eftersom du kan arbeta mer effektivt och få ännu nöjdare kunder. 

Genom att använda våra maskiner får du njuta av utmärkt ergonomi och en  sundare 
arbetsmiljö och dina kunder kommer tacka dig för ett smidigt och problemfritt 
resultat med dammfri slipning. Nöjda kunder kommer att rekommendera dig till 
andra, vilket ökar din lönsamhet.

Gjord för att hålla

På Bona utvecklar vi våra slipmaskiner tillsammans med professionella yrkesmän 
för att ständigt förbättra arbetsvillkoren för våra kunder. Våra slipmaskiner är inte 
bara gjorda för att hålla, de är dessutom tillverkade speciellt för professionella 
 golvläggare. Bonas slipmaskiner hör till ett komplett slip- och  ytbehandlingssystem 
som är särskilt utvecklade för trägolv: Bona-systemet.
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Bona var pionjärer på marknaden när vi utvecklade systemet med damm-
uppsamling år 1995 i USA och nu blir vårt system allt populärare runt om i 
världen. 

Bonas system för dammfri slipning är ett integrerat system som inkluderar 
 högpresterande dammuppsamlingsenheter, slipmaskiner och unika antistatiska 
 slippapper. 

Dammfri slipning ger en sundare arbetsmiljö för golvläggaren och ett renare 
hem. Luftburet trädamm är både känt som cancerframkallande och som en 
yrkesrisk. 

Golvläggare som använt Bonas system för dammfri slipning säger att deras 
luftvägar och lungor inte längre blir irriterade efter att de arbetat med slipning. 
Dina kunder behöver inte heller längre täcka över möblerna med plast eller städa 
överallt efteråt. 

När dina kunder väl prövat dammfri slipning kan de inte vara utan det! 

Bonas system  
för dammfri slipning


