
Støvfri sliping gir bedre arbeidsmiljø og fornøyde kunder

E L I T E  • L A G E T

Ergonomisk

Totalt forseglet system

Sunnere arbeidsmiljø 

Unik separasjonsprosess

Robust, høykvalitetsdesign

Null

støv

Bona DCS 70

Bona Slipemaskiner

Fornøyde kunder
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Tilfredsstiller "Rent bygg"



For  støvfri sliping av alle typer tre og parkettgulv

 

 
 
 
 

Bona DCS 70 er et kraftig verktøy for helt støvfri sliping. 
Maskinens to-trinns  sykloniske  separasjon  og  unike 
filterutforming holder effektivt støv inne i maskinen. Den 
er  svært portabel  og  kan  enkelt  kobles  til  din 
slipemaskinen, noe  som  hjelper  deg  med  å holde 
arbeidsmiljøet  rent  og  redusere  arbeidstiden. Bruk av 
DCS 70 gir en vesentlig konkuransefordel for ditt firma 
fordi du kan tilby kundene støvfri gulvsliping.

Sliping

Fordeler

• 2-steg syklon filtrering med unik utforming

• Sunnere arbeidsmiljø – i overensstemmelse med
de siste bestemmelser.

• Totalt forseglet system - intet støv unnslipper selv ved 
bytte av støvpose.

• Fornøyde kunder fordi støv og lukt minimeres og 
etterpåfølgende rengjøring unngås.

• Eksklusiv design fra Bona – unik separasjons prosess

• Ergonomisk – designet for enkel bruk og transport

• Eksepsjonelt sluttresultat etter lakkering/oljing fordi 
gulvet er helt støvfritt ved påføring

• Laget for profesjonelt bruk – robust, høy
kvalitet produsert for gulvslipere

Bruk

Tekniske Data

      43 kg Vekt: 

Dimensjon:       800 mm x 600 mm x 1200 mm 

Kapasitet:   Ca 70 litres 

Motor: 

Luftkapasitet: 

Grovfilter: 

HEPA filter: 

Slangedim: 

Slangelengde:

     1400 W, 230 V, 5 A 

     235 m3 / hour 

Konsk foldet polyester filter , 1.0 m2 

Klasse H 13 (99.996%, 0.3 µm),1.0 m2 

     Ø 35 mm

     7.5 m inkludert adaptere
      for: Bona Belt, Bona FlexiDrum, Bona 

     Edge and Bona Mini Edge, Bona   
     Edge 130 og Bona Belt HD
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