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LETTVEKT EKSENTERSLIPING FOR FINSLIPING

Bona Orbital

     Sterk og effektiv

    Enkel å bruke

    Enkel i bruk og flott resultat
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Bona Orbital

LETTVEKTS SLIPEMASKIN FOR FINSLIPING
Bona Orbital er en eksentersliper spesielt egnet for mellom- og finsliping. Den kompakte størrelsen og den lave vekten gjør maskinen lett 
å håndtere og lar deg jobbe lengre uten å bli sliten.

EFFEKTIV OG STØYSVAK SLIPING
Den kraftige, børsteløse EC-motoren er preget av lav støy, høy 
effektivitet og lite vedlikehold, noe som resulterer i en jevnere og 
roligere slipeopplevelse enn andre slipemaskiner. Det 5 millimeter 
lange eksentriske utslaget sikrer høy avvirkingshastighet.

SMART OG HENDIG OPPBEVARINGSKASSE
Bona Orbital kommer med en smart boks for sikker oppbevaring 
og transport. Det velorganiserte interiøret har god plass og hjelper 
deg å samle både maskinen og alt nødvendig tilbehør på ett sted.

LETT Å BRUKE
Det intuitive og brukervennlige betjeningspanelet gir deg full 
kontroll og sikrer enkel håndtering av maskinen. Det pene 
designet og det ergonomiske enhåndsgrepet gir god oversikt 
over arbeidsflaten.

SKÅNSOM FOR HÅND OG ARM
Det perfekt balanserte tyngdepunktet og den effektive børsteløse 
EC-motoren gir lite vibrasjon, noe som gjør at du kan jobbe lengre 
uten å bli sliten i armen.



• Bona Orbital

• Bona Box L

• Bona Net Ceramic P100 (50 Stk)

• Kabelholdere

INKLUDERT I SETTET

Vekt: 1,15 kg

Spenning: 230 V 

Hastighet: 4000-10000 rpm

Motor: 350 W

Lydtrykk (LPA): 79,7 - 90,3 dB (A)

Frekvens: 50Hz 

Vibrasjoner: 4000-10000 rpm

Skivestørrelse: 150 mm

Skivefeste: 5/16”  

TEKNISKE DATA

• Mellom- og finsliping

• Kantsliping

• Mellompussing

• Trapper

• Vegger

ET STORT BRUKSOMRÅDE

SUNNERE ARBEIDSMILJØ MED STØVFRI SLIPING
Tresliping er en støvete virksomhet med mikroskopiske partikler som 
kan gi negative helseeffekter og et støvete miljø som genererer mye 
rengjøring i etterkant. Ved å koble en Bona DCS til slipemaskin sikrer du 
et støvfritt arbeidsområde, og dermed sunne arbeidsforhold. Ved å tilby 
en rekke støvbegrensningsmaskiner, vil vi definitivt ha en løsning som 
gagner både deg, ditt arbeidsmiljø og din kunde.

BONA SYSTEM - DIN PERFEKTE KOLLEGA

FLOTTE RESULTATER MED BONA SLIPEMIDLER
Nøkkelen til flotte sliperesultater ligger i den perfekte kombinasjonen av 
maskiner og slipemidlene som brukes. Bonas slipeserie gir eksepsjonelle 
resultater, men også med maksimal effektivitet, ergonomi og sikkerhet. 
I stedet for å rive i fibrene og forårsake riper, skaper Bona Abrasives en 
jevn overflate; ideell for etterbehandling.
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Bona ble etablert i 1919 og er en verdensledende innovatør med unike systemer 
for gulvbehandling. Gjennom datterselskaper og distributører har vi lokal 
tilstedeværelse i mer enn 90 forskjellige land, noe som gjør at vi kan være nær 
våre kunder og håndverkere.

Vårt lange engasjement og lidenskap for gulv gjør oss i stand til å tilby varige, 
bærekraftige resultater som tilfredsstiller gulvbehov for både profesjonelle 
utøvere og gulveiere.

bona.com

Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.no


